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Dro dzy Czy tel ni cy!

Przed Wa mi ko lej ne, paź dzier ni ko we wy da nie „Pul su Nie mo dli na”. Sze ro ko opi su je my
w nim, m.in., ob cho dy zwią za ne z ju bi le uszem pięć dzie się cio le cia Pu blicz nej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. Nie bra ku je cie ka wych zdjęć z uro czy stej ga li, któ ra od by ła się
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie oraz wy wia du z dy rek to rem szko ły – Ja nem Ja ni kiem. 

Przed sta wia my tak że re la cję z Eu ro pej skie go Dnia bez Sa mo cho du, któ ry zor ga ni zo -
wał Urząd Miej ski w Nie mo dli nie. 

Po nad to pi sze my o pierw szo kla si stach ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie,
któ rzy zo sta li uro czy ście pa so wa ni na uczniów. 

Na po cząt ku paź dzier ni ka roz strzy gnię ty zo stał VIII Mię dzy na ro do wy Kon kurs
Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik 2010”. Przy glą da my się ob ra dom ju ry, a o swo ich
re flek sjach na te mat kon kur su po dzie lił się z na szą re dak cją prze wod ni czą cy Mi ro -
sław Haj nos. 

Koń czy się ka den cja obec nej Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie – o jej funk cjo no wa niu
i efek tach pra cy, na ła mach na sze go pi sma, opo wie dział Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Jan Olek sa. 

„Puls Nie mo dli na” to wie le cie ka wych wie ści z gmi ny – m.in. przy po mi na my hi sto rię
z mi ło ścią i zdra dą w tle, któ rej świad kiem był po mnik przy ro dy – oka za ły dąb w Szy dłow -
cu, pre zen tu je my wy ni ki kon kur su „Wa ka cje na nie mo dliń skich re je stra cjach”, a tak że
przed sta wia my krót ką re la cję z uro czy sto ści eku me nicz nych w Mo le sto wi cach i prze bieg
Świę ta Pie czo ne go Ziem nia ka w Gra bi nie i w Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie. 

Po prze rwie wra ca my do sta łej ru bry ki „Trzy ma my rę kę na pul sie”, w któ rej bę dzie -
cie mo gli prze czy tać o zda rze niach, ja kie mia ły miej sce w na szej gmi nie, za no to wa nych
przez nie mo dliń ską po li cję. Po now nie ape lu je my rów nież do miesz kań ców, by dba li o czy -
stość i po rzą dek swo jej oko li cy.

Zie mia Nie mo dliń ska to lu dzie, któ rzy ją two rzą – o swo jej dzia łal no ści opo wie dzie -
li nam: za ło ży ciel ka pierw szej w Nie mo dli nie Szko ły Ję zy ków Ob cych – Ane ta Ma rut oraz
by ły dy rek tor Ban ku Spół dziel cze go w Nie mo dli nie – Wi told Tu row ski.

Du żą część uwa gi w paź dzier ni ko wym „Pul sie Nie mo dli na” po świę ca my ob cho dom
dwu dzie sto le cia po wsta nia sa mo rzą du te ry to rial ne go i, zwią za nej z tym, uro czy stej se sji
Ra dy Miej skiej, któ ra od by ła się 21 wrze śnia w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Sta tu et -
kę Zło te go So ko ła otrzy ma ło w tym ro ku Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne za swo -
ją dzia łal ność na rzecz Zie mi Nie mo dliń skiej. W związ ku z tym przed sta wia my cie ka wy
wy wiad, ja kie go udzie lił nam, prze wod ni czą cy NTR – Le sław Ja nic ki. 

Być mo że mi ło śni ków speedway’a za in te re su je re la cja z wi zy ty w Nie mo dli nie i spo -
tka nia z tu tej szy mi gim na zja li sta mi dru ży ny Ko le ja rza Opo le, któ re od by ło się 7 paź dzier -
ni ka na bo isku Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie. 

„Puls Nie mo dli na” to tak że wy da rze nia kul tu ral ne, re la cje z kon cer tów, przed sta wień
te atral nych, za po wie dzi nad cho dzą cych im prez ar ty stycz nych, a wśród nich za po wiedź
wiel kiej ga li w ra mach co rocz ne go „Świę ta Kar pia”, któ ra od bę dzie się już 6 li sto pa da
w Nie mo dli nie, o czym z pew no ścią na pi sze w na stęp nym wy da niu „Pul su Nie mo dli na”

Re dak cja

Od redakcji
Temat miesiąca
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Pod su mo wa nie re ali za cji pro jek tu współ fi nan so wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

Gmi na Nie mo dlin/Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie re ali zo wał w 2010
r. pro jekt pn. „Wzrost kom pe ten cji ży cio wych i umie jęt no ści za wo do wych klien tów
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki Pod dzia ła nie 7.1.1 Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji przez
ośrod ki po mo cy spo łecz nej współ fi nan so wa ny z Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Pro jekt ad re so wa ny był do 23 osób nie ak tyw nych za -
wo do wo (20 ko biet i 3 męż czyzn), w wie ku ak tyw no ści za wo do wej, dłu go trwa le po -
zo sta ją cych bez pra cy oraz za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym. Głów ny cel
pro jek tu to zwięk sze nie ak tyw no ści za wo do wej i spo łecz nej ko biet i męż czyzn, głów -
nie z te re nów wiej skich (12 osób), po przez na by cie no wych kom pe ten cji i umie jęt no -
ści za wo do wych umoż li wia ją cych po wrót do ży cia spo łecz ne go, w tym po wrót na ry -
nek pra cy i ak ty wi za cję za wo do wą.

Cel głów ny pro jek tu re ali zo wa no po przez roz wój ak tyw nych form in te gra cji spo -
łecz nej, zwięk sze nie mo ty wa cji do dzia ła nia, pod nie sie nia po czu cia wła snej war to ści
i za ufa nia we wła sne si ły, zwięk sze nie zdol no ści ko mu ni ka cyj nych uczest ni ków pro jek -
tu oraz na by cie lub zwięk sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych.

W ra mach pro jek tu be ne fi cjen ci otrzy ma li po rad nic two i wspar cie in dy wi du al -
ne oraz gru po we w za kre sie:

– tre ning umie jęt no ści psy cho spo łecz nych – ukoń czy ło 23 oso by,
– warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy – ukoń czy ło 23 oso by,
– in dy wi du al ne kon sul ta cje z do rad cą za wo do wym i psy cho lo giem – ukoń czy ły 23

oso by,
– au to pre zen ta cja – ukoń czy ło 21 osób,
Wszy scy be ne fi cjen ci ukoń czy li prze pro wa dzo ne kur sy oraz szko le nia za wo do we:
– kurs pra wa jaz dy kat. B – ukoń czy ło 21 osób (kurs za koń czył się eg za mi nem we -

wnętrz nym),
– aka de mia sprze daw cy – ukoń czy ło 23 oso by,
– kurs flo ry sta – bu kie ciarz – w kur sie tym uczest ni czy 16 osób.
Pod ko niec paź dzier ni ka 2010 r. od bę dzie się kon fe ren cja pod su mo wu ją ca re ali -

za cję pro jek tu pn. „Czas prze mian”, w któ rej udział we zmą be ne fi cjen ci osta tecz ni,
za pro sze ni go ście oraz pra cow ni cy tu tej sze go OPS za an ga żo wa ni w re ali za cję pro -
jek tu, a tak że in ne oso by, któ re po ma ga ły i wspie ra ły re ali za to rów pro jek tu.

Be ne fi cjen tom zo sta ną wrę czo ne cer ty fi ka ty po twier dza ją ce pod nie sie nie kwa -
li fi ka cji za wo do wych.

Opra co wał: Ko or dy na tor pro jek tu
Do ro ta Se re dy ka – Pał ka

BRUKARSTWO KANALIZACJE
ROBOTY ZIEMNO-BUDOWLANE

Krzysztof Stępień
• brukowanie podwórek, chodników, parkingów
• kanalizacje • drenaże (odprowadzanie wód -

wewnętrzne, podposadzkowe - montaże studni
chłonnych)

Sosnówka 2, 49-100 Niemodlin

tel. 503 401 726

POSIADAM ODPOWIEDNI SPRZĘT DO ROBÓT
ZIEMNO-BUDOWLANYCH

Serdecznie zapraszam
na uroczyste obchody

Święta Odzyskania Niepodległości,
które obędą się

10 listopada 2010 r. w Niemodlinie.
Program uroczystości:

18.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
w Kościele Parafialnym w Niemodlinie

19.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiejw Ośrodku Kultury
w Niemodlinie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
Jan Oleksa
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Z oka zji okrą głej – pięć dzie sią -
tej rocz ni cy po wsta nia Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli -
nie, w dniu 8 paź dzier ni ka br.,
uro czy stą Mszą Świę tą od pra -
wio ną w Ko ście le Pa ra fial nym
w Nie mo dli nie, za in au gu ro wa -
no ob cho dy świę ta szko ły. 

Na stęp nie w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
od by ła się uro czy sta ga la, bę dą ca głów nym punk tem
dwu dnio we go pro gra mu. Na wi dow ni za sia dło wie -
lu zna mie ni tych go ści, wśród nich: Hen ryk La kwa –
Sta ro sta Opol ski, Bo gu sła wa Stęp niow ska – wi zy ta -
tor Ku ra to rium Oświa ty, pro boszcz pa ra fii
nie mo dliń skiej ks. Je rzy Chy łek, współ go spo darz uro -
czy sto ści – Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz wraz z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du nie -
mo dliń skie go oraz ab sol wen ci, by li i obec ni
na uczy cie le, pra cow ni cy, ucznio wie i ro dzi ce oraz
przy ja cie le szko ły. 

Go ści przy wi tał dy rek tor SP nr 1 w Nie mo dli nie
Jan Ja nik, a na stęp nie za pro sił do obej rze nia wi do -
wi ska słow no -mu zycz ne go „Hi sto ria Je dyn ki w pi -
guł ce”, z udzia łem uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, któ rych przy go to wa ły na uczy ciel ki:
An na Ci szew ska, Syl wia Waj da, Ka ta rzy na Olek sa,
Mo ni ka Ostrow ska -Ma tu sik, Ka zi mie ra By wa lec,
Aga ta Pest ka, Alek san dra Haj ta ło wicz. 

Po czę ści ar ty stycz nej, w oko licz no ścio wym prze -
mó wie niu, An drzej Iwiń ski - dy rek tor szko ły w la -
tach 1972-91 - po dzię ko wał wszyst kim swo im by łym
współ pra cow ni kom za stwo rze nie wspa nia łej at mos -
fe ry w pra cy, a z oka zji ju bi le uszu ser decz nie po zdro -
wił wszyst kich przy by łych oraz ży czył du żo sło necz -
nych dni i lat, ma ło co dzien nych kło po tów, po go dy
du cha oraz nie usta ją ce go zdro wia. Je go sło wa spo -
tka ły się z wiel kim en tu zja zmem pu blicz no ści, któ ra
zgo to wa ła mu owa cje na sto ją co.

Ze sce ny sa li wi do wi sko wej nie mo dliń skie go
Ośrod ka Kul tu ry te go dnia pa dło wie le ży czeń,
m.in. Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi -
cza, Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie Ja na Olek sy, Sta ro sty Opol skie go Hen ry ka La -
kwy, któ ry za po wie dział, że już dziś cze ka na ko lej ne
ju bi le usze. 

Z oka zji 50-le cia szko ły Ho no ro wy mi Me da la mi
od zna cze ni zo sta li: dy rek tor SP nr 1 w Nie mo dli nie
w la tach 1972 – 1991 – An drzej Iwiń ski, Eu ge nia
Olej nik – na uczy ciel na ucza nia po cząt ko we go i men -
tor mło dych na uczy cie li, Kry sty na Iwiń ska – wie lo let -
ni na uczy ciel ma te ma ty ki, Kry sty na Kró li kow ska – wi -
ce dy rek tor szko ły, na uczy ciel ka hi sto rii i WOS
(pra co wa ła w la tach 1974-2000), Ja ni na Dro bisz –
dy rek tor fi lii Szko ły – w Grodź cu (zli kwi do wa nej

w 1997 ro ku), Zbi gniew We ber, któ ry w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 prze pra co wał trzy dzie ści pięć lat ja ko
na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go, Re gi na Ci szew -

ska – trzy dzie ści sześć lat pra co wa ła ja ko se kre tarz
Szko ły, Zbi gniew Ko ster kie wicz – RSP Wy dro wi ce –
spon sor i przy ja ciel szko ły, Bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Jan Olek sa wy róż nie ni za „zro zu mie nie i wspar cie,
a przede wszyst kim za stwo rze nie god nych XXI wie -
ku wa run ków edu ka cji uczniów” oraz po śmiert nie
Hen ryk Ryb czyń ski – wi ce dy rek tor szko ły (pra co wał
w la tach 1960-91).

Po nad to na gro dy Dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie, za osią gnię cia dy dak tycz no -wy -
cho waw cze i za an ga żo wa nie przy or ga ni za cji ob cho -
dów 50-le cia szko ły otrzy ma li: Ewa Ko no wa luk, Iwo -
na Pół to rak, Syl wia Waj da, An na Ci szew ska
i Ma riusz Ko no wa luk. 

Pod czas świę ta 50-le cia SP nr 1 w Nie mo dli nie
ob cho dzo no rów nież Gmin ne Świę to Ko mi sji Edu ka -
cji Na ro do wej, po wo ła nej w 1773 r., któ ra by ła
pierw szym w Eu ro pie Mi ni ster stwem Oświa ty.

Z tej okazji, Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, ja ko go spo darz uro czy stych ob cho dów
Dnia Na uczy cie la, wy róż nił za pra cę w ro ku szkol -

nym 2009/2010 na ni wie dy dak tycz nej, wy cho waw -
czej i opie kuń czej na stę pu ją cych na uczy cie li: An nę
Na wrat – wi ce dy rek tor Pu blicz ne go Przed szko la nr 1
w Nie mo dli nie, Bar ba rę Mi ler – na uczy ciel Pu blicz -
ne go Przed szko la nr 2 w Nie mo dli nie, Jo lan tę Cym -
ba ła – na uczy ciel Pu blicz ne go Przed szko la w Gra -
czach, Ka ta rzy nę Kri st man – na uczy ciel Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach, Be atę Ho mon tow ską – na -
uczy ciel Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach,
Kry sty nę Kuź niak – na uczy ciel Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Ro gach, Kry sty nę Dża luk – wi ce dy rek tor
Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej Nr 1 w Nie mo dli nie,
Bar ba rę Ko ło dyń ską – na uczy ciel SP nr 1 w Nie mo -
dli nie, Ka ta rzy nę Bi liń ską – na uczy ciel SP nr 2 w Nie -
mo dli nie, Bar ba rę Szat kow ską – dy rek tor Pu blicz ne -
go Przed szko la nr 1 w Nie mo dli nie, Vio let tę
Szczep kow ską – dy rek tor Ze spo łu Szkol no – Przed -
szkol ne go w Gra bi nie, Eu ge niu sza Świąt ka – dy rek -
to ra Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach, Ja na Ja -
ni ka – dy rek to ra Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, któ re mu, przy oka zji, ser decz nie po -
gra tu lo wał ju bi le uszu szko ły. 

Na za koń cze nie ga li, w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, wy stą pi li ab sol wen ci „Je dyn ki”:
Han na Ło zo wic ka, To masz Ło zo wic ki, We ro ni ka
Ma tu sik, Ka ro li na Spól nic ka, Mag da le na Krze -
mień, Kin ga Mar kie wicz, To masz Pie kar ski i Urban
Sa dow ski z ze spo łem, ze spół Na ta lia i Kac per Kry -
jom, Mi chał Zwo narz oraz, chy ba naj bar dziej zna -
ny ab sol went Szko ły Pod sta wo wej im. Ja nu sza
Kor cza ka – Pa weł Ku kiz.

Po uro czy sto ściach w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie przy szedł czas na spo tka nia ab sol wen tów
i zwie dza nie szko ły oraz no wej ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej. 
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Pięć dzie siąt lat mi nę ło...

Nagrodzeni Honorowymi Medalami Szkoły

Koncert absolwentów - Paweł Kukiz

Widowisko słowno-muzyczne

Nagrodzeni nauczyciele



PN: W tym ro ku przy pa da pięć dzie -
sią ta rocz ni ca po wsta nia szko ły. Jak
ob cho dzi li Pań stwo to wiel kie świę to?

Jan Ja nik: Uro czy sto ści zwią za ne z ju bi le -
uszem od by wa ły się 8 i 9 paź dzier ni ka br. Roz po -
czę li śmy je Mszą św. w Ko ście le Pa ra fial nym.
Po Mszy w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, w spe -
cjal nie przy go to wa nej ga li, wzię li udział ucznio wie,
ab sol wen ci na szej szko ły, ro dzi ce i za pro sze ni go -
ście oraz na si spon so rzy. Na stęp nie za pro si li śmy
wszyst kich do szko ły, gdzie mia ły miej sce spo tka -
nia kla so we. Ucznio wie i na uczy cie le za pre zen to -
wa li swój do ro bek, chęt ni wpi sy wa li się do księ gi
pa miąt ko wej, a ca łość umi lił po czę stu nek przy ka -
wie i cie ście. Wie czo rem zor ga ni zo wa li śmy wspól -
ną bie sia dę, na to miast w so bo tę ro ze gra ny zo stał
mecz pił ki siat ko wej mo jej by łej dru ży ny i by łej
dru ży ny pa na We be ra. Z oka zji te go ju bi le uszu zo -
sta ły przy go to wa ne oko licz no ścio we wy daw nic -
twa: biu le tyn, „ga le ria na uczy cie li” au tor stwa Mi -
cha ła Gra czy ka, ce gieł ki, dłu go pi sy i pły ty
upa mięt nia ją ce hi sto rię i do ro bek na szej szko ły. 

PN: Ja kie by ły naj waż niej sze wy da -
rze nia w dzie jach szko ły – da ty szcze -
gól ne dla uczniów i pe da go gów?

Jan Ja nik: Naj waż niej sze da ty w 50-let -
niej hi sto rii na szej szko ły to: 

10 mar ca 1959 r. – wko pa nie ka mie nia wę giel -
ne go

1 wrze śnia 1960 r. – pierw sza in au gu ra cja ro -
ku szkol ne go

1968 r. – nada nie szko le sztan da ru
2 czerw ca 1978 r. – ob cho dy 100. rocz ni cy uro -

dzin Ja nu sza Kor cza ka i wmu ro wa nie ta bli cy
pa miąt ko wej

1980 r. – ob cho dy 20-le cia szko ły
1986 – 1991 r. – roz bu do wa szko ły
1989 r. – ada pta cja bu dyn ku przy Al. Wol no -

ści dla klas 0-III
1 wrze śnia 1991 r. – wo je wódz ka in au gu ra cja

ro ku szkol ne go i od da nie no we go skrzy dła 
1997 r. – li kwi da cja fi lii w Grodź cu 
1 wrze śnia 1999 r. – re for ma oświa ty, utwo -

rze nie w SP 1 gim na zjum 
2007 r. – ter mo mo der ni za cja i re mont szko ły
2008 r. – re or ga ni za cja sie ci szkół w gmi nie,

prze nie sie nie gim na zjum do Ze spo łu Szkół i po -
wrót klas 0- III do bu dyn ku głów ne go

gru dzień 2008 r. – od da nie bo isk w ra mach
pro gra mu „Or lik 2012”

8-9 paź dzier ni ka 2010 r. – ob cho dy 50-le cia „Je -
dyn ki” 

PN: Jest Pan pa sjo na tem spor tu, wy -
cho waw cą wie lu spor to wych ta len tów.
Był Pan twór cą suk ce sów nie mo dliń -
skiej pił ki siat ko wej. Oprócz spor tu, ja -
kie są Pań skie pa sje i za in te re so wa nia? 

Jan Ja nik: To praw da, że sport jest mo ją
naj więk szą pa sją, ale lu bię do brą książ kę, film
i po słu chać do brej mu zy ki, nie tyl ko z lat 60-
tych, ale i dzi siej szej. Uwiel biam kil ku dnio we
„wy pa dy” w gó ry i od kry wa nie miejsc, w któ rych
jesz cze nie mia łem oka zji by wać. 

PN: Wi zy tów ka szko ły  – naj lep si
ucznio wie i naj lep si spor tow cy…

Jan Ja nik: W cią gu 50 lat szko łę ukoń -
czy ło 3484 ab sol wen tów, pra co wa ło
w niej 165 pe da go gów, kie ro wa ło nią 3 dy rek -
to rów i 6 wi ce dy rek to rów. W na szej szko le
przez wie le lat pro wa dzo ne by ły kla sy spe cjal -
ne dla uczniów Gmi ny Nie mo dlin, dzię ki cze -
mu to le ran cja i in te gra cja nie by ły tyl ko ha sła -
mi, ale co dzien no ścią szkol ną. Rów nież przez

wie le lat by ły pro wa dzo ne kla sy spor  to we
o po sze rzo nym pro gra mie w pił ce siat ko wej.
By li śmy też pre kur so ra mi kształ ce nia zin te gro -
wa ne go na dłu go przed wpro wa dze niem re for -
my oświa ty, a z na szych do świad czeń ko rzy sta -
ły póź niej szko ły gmi ny i wo je wódz twa. Waż ne
miej sce też w szko le mia ła i ma edu ka cja re -
gio nal na. To na sza „Je dyn ka” by ła or ga ni za to -
rem 12. edy cji mię dzysz kol ne go kon kur su „Zie -
mia Nie mo dliń ska daw niej i dziś”, a od 2001r.
re ali zo wa na jest in no wa cja pe da go gicz na „Re -
gio na lizm w kla sach I -III”. Mo że my też po -
chwa lić się wie lo ma osią gnię cia mi w kon kur -
sach przed mio to wych, ar  ty stycz nych
i za wo dach spor to wych. Wśród na szych ab -
sol wen tów są lau re aci i fi na li ści wo je wódz -
kich kon kur sów po lo ni stycz nych, ję zy ka an giel -
skie go, hi sto rycz nych, ma te ma tycz nych,
przy rod ni czych, fi zycz nych, che micz nych, tech -
nicz nych, or  to gra ficz nych, zwy cięz cy wo je -
wódz kich prze glą dów mu zycz nych, mi strzo wie
wo je wódz twa w pił ce noż nej, pił ce siat ko wej
i lek ko atle ty ce oraz wi ce mi strzy nie Pol ski w pił -
ce siat ko wej i fi na li ści ogól no pol skiej szta fe ty
olim pij skiej. 

Za wsze sta ra li śmy się wspie rać i pro mo wać
na szych uta len to wa nych uczniów. Uda ło się
nam wy dać dwa to mi ki wier szy Mar ci na Ma ku -
cha „Czte ry gło sy świa ta” i „Łza za po mnia na”
i speł nić ma rze nia na sze go nie ule czal nie cho re -
go i bar dzo zdol ne go ab sol wen ta. 

Na si ab sol wen ci to m.in. ar ty ści, ar chi tek ci,
le ka rze, pra cow ni cy na uko wi, księ ża, spor tow cy,
na uczy cie le, a nie któ re na zwi ska są zna ne
i uzna ne w kra ju i za gra ni cą, np. Mi chał Gra -
czyk – ry sow nik i sa ty ryk, Pa weł Ku kiz – mu zyk
i ak tor, Ce za ry Do ma ga ła – ak tor i re ży ser, Ma -
rek Ter mi łow ski – ar chi tekt. 

Cie szy my się z tych osią gnięć oraz z po -
pra wy ba zy dy dak tycz nej i spor to wej, a sło wa
po dzię ko wa nia za wspar cie i po moc na le żą
się na szym przy ja cio łom, spon so rom i wła -
dzom lo kal nym, bez po mo cy któ rych re ali za -
cje na szych za mie rzeń i pla nów nie by ły by
moż li we. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę
wie lu suk ce sów Pa nu, gro nu pe da go -
gicz ne mu i uczniom.

PULS
Niemodlina

4Aktualności

Z na szych do świad czeń
ko rzy sta ły szko ły

wo je wódz twa 
Z Ja nem Ja ni kiem, dy rek to rem Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie im. Janusza
Korczaka roz ma wia Mi chał Gra czyk
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W dniu 21 wrze śnia 2010 r.,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie od by ła się uro czy sta se sja
Ra dy Miej skiej z oka zji 20-le cia
sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Na za pro sze nie Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła -
wa Stan kie wi cza i Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ja na Olek sy przy by li go ście: Wo je wo -
da Opol ski Ry szard Wil czyń ski, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta, Prze wod ni czą cy
Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go Bo gu sław Wier -

dak, bur mi strzo wie, wój to wie oraz prze wod ni czą cy
rad są sied nich gmin, by li i obec ni rad ni Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie, przy by łe de le ga cje miast part -
ner skich, soł ty si, dy rek to rzy jed no stek, przed sta wi cie -
le sto wa rzy szeń.

Uro czy ste ob ra dy otwo rzył ich go spo darz – Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Jan Olek -
sa, któ ry w swo im wy stą pie niu przed sta wił hi sto rię
sa mo rzą du te ry to rial ne go w Gmi nie Nie mo dlin. 

Te go dnia, ze sce ny sa li wi do wi sko wej nie mo dliń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry, pa dło wie le waż nych słów,
przede wszyst kim pod su mo wu ją cych isto tę i ce lo wość
dzia łal no ści sa mo rzą du te ry to rial ne go wcią gu ostat nie -
go dwu dzie sto le cia. „Je śli Pol ska jest in na od tej
sprzed 1989 ro ku, to wła śnie w znacz nej mie rze dzię ki
sa mo rzą do wi. Re for ma sa mo rzą do wa, obok trans for -
ma cji go spo dar czej, by ła nie tyl ko naj waż niej szą zwpro -
wa dzo nych re form, ale i tą naj bar dziej uda ną” –pod kre -
ślił Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta. 

Po wy słu cha niu wszyst kich prze mó wień Mar -
sza łek Wo je wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta wraz
z Prze wod ni czą cym Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie -
go Bo gu sła wem Wier da kiem do ko na li wrę cze nia
oko licz no ścio wych me da li z oka zji XX – le cia sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, któ ry mi zo sta li uho no ro wa ni:
Sta ni sław Ba na sik, Krzysz tof Bu nia, Ka zi mierz Grę bo -
wiec, Bro ni sław Ha ła dus, Edward Ję dra, Łu cja Ko zik,
An drzej Miś ta, Mi ro sław Okrze sik, Jan Olek sa, Zo fia
Osi jew ska, Cze sław Pasz kow ski, Wie sław Po go now -
ski, Wło dzi mierz Przy stu pa, Wi told Tu row ski, Zdzi -
sław Wa sy lik, Zdzi sła wa Bart ków, Ali cja Do ma lew -
ska, Zo fia Ci choń, Ha li na Grę bo wiec, Wan da Ku bal,

Ja dwi ga Ku ty ła, Ma ria La ta, Ade la Ma lic ka, Te re sa
Nie mi row ska, Ma rio la Ol szew ska, Mi ro sław Stan -
kie wicz.

W trak cie uro czy sto ści Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz do ko nał wrę cze nia ho no ro -
we go od zna cze nia „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń -
skiej” na stę pu ją cym oso bom: Jó ze fo wi Se be ście, Zo -
fii Osi jew skiej, Cze sła wo wi Pasz kow skie mu,
Wie sła wo wi Po go now skie mu, Ka zi mie rzo wi Grę bow -
co wi i Ja no wi Olek sa. Ja ko Prze wod ni czą cy Ka pi tu -
ły „Zło te go So ko ła” do ko nał rów nież wrę cze nia sta -
tu et ki „Zło ty So kół” dla Nie mo dliń skie go
To wa rzy stwa Re gio nal ne go, za ca ło kształt pra cy
na rzecz pro pa go wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go
i przy rod ni cze go Zie mi Nie mo dliń skiej. 

Po za koń cze nie uro czy stej se sji od był się pro -
gram ar ty stycz ny, w któ rym ze swo im re per tu arem
za pre zen to wał się ze spół „Ca mer ton” z Opo la. 

Ka ta rzy na Knie ja

20-le cie sa mo rzą du
te ry to rial ne go w Nie mo dli nie

Nagrodzeni przez marszałka

Zasłużeni dla Ziemi Niemodlińskiej
Marszałek wręcza odznaczenie

Burmistrzowi Niemodlina



Ro we rem przez park
Te go rocz ny Eu ro pej ski Dzień Bez Sa -

mo cho du, któ ry ob cho dzo ny jest 22 wrze -
śnia, nie mo dliń ska mło dzież ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 i ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 2 mo gła uczcić na wspól nej wy ciecz ce
wio dą cej le śny mi ścież ka mi Ze spo łu Przy -
rod ni czo -Kra jo bra zo we go w Lip nie.

W pięk nych oko licz no ściach przy ro dy, nie bez
tru du, ale z wiel kim za pa łem, ucznio wie po ko ny wa -
li ko lej ne ki lo me try po zna jąc, dzię ki opo wie ściom
Wie sła wa Po go now skie go – zna ko mi te go prze wod -
ni ka i znaw cy te re nu, hi sto rię po wsta nia le śne go
obiek tu, na któ ry skła da ją się wspa nia łe oka zy uni -
ka to wych drzew i krze wów wy wo dzą cych się z Chin,
Ja po nii, Eu ro py Po łu dnio wej i Ame ry ki Pół noc nej. 

Czas spę dzo ny na świe żym po wie trzu, wśród zie -
le ni, bez za pa chu spa lin i go ni twy mia sta, mi jał szyb -
ko, a mło dzież z cie ka wo ścią od kry wa ła pięk no oko -
li cy, w któ rej miesz ka. Nie by ło sły chać na rze ka nia,
krzy ków, ha ła su. Wszy scy za cho wy wa li się spo koj nie,
ci cho, z po sza no wa niem przy ro dy i sie bie na wza jem.
A u ce lu po dró ży na zmę czo nych i głod nych wy ciecz -
ko wi czów cze ka ła ko lej na nie spo dzian ka – go rą ce
kieł ba ski z gril la, któ re zni ka ły w mgnie niu oka.
Uczest ni cy wy ciecz ki wra ca li do mia sta we wspa nia -
łych hu mo rach i z wie lo ma wra że nia mi, peł ni na dziei,
że po dob ne spo tka nia bę dą zda rza ły się czę ściej. 

Or ga ni za to rem Eu ro pej skie go Dnia Bez Sa mo -
cho du był Urząd Miej ski w Nie mo dli nie. 

kk
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Spływ pon to no wy
W nie dzie lę, 26 wrze śnia br., Bar -

tosz Waj man, pre zes Sto wa rzy sze nia
Od no wy i Roz wo ju Wsi Lip no „Las i Wo -
da To Lip na Uro da”, na co dzień ra tow -
nik WOPR, wraz z mło dy mi miesz kań ca -
mi Lip na zor ga ni zo wał dla miej sco wych
dzie ci spływ pon to no wy po rze ce Ny sa
Kłodz ka (z Ny sy do Piąt ko wic).

Nad dzie się cior giem dzie ci czu wa ło sied -
miu opie ku nów (dwóch ra tow ni ków wod nych).
Eki pa wy po sa żo na w od po wied ni sprzęt ra tun ko -
wy, pon to ny i w do bre hu mo ry, po dwu go dzin -
nym wio sło wa niu, ca ła i zdro wa przy pły nę ła
na brzeg. Po po wro cie do Lip na uczest ni cy spły -
wu mo gli po si lić się go rą cy mi kieł ba ska mi z gril -
la oraz ogrzać zmar z nię te dło nie przy ogni sku.

Or ga ni za tor skła da szcze gól ne wy ra zy
wdzięcz no ści Pre ze so wi Sto wa rzy sze nia „Pa no ra -
ma Wierz bia” – Da nie lo wi Po do biń skie mu za wy -
po ży cze nie pon to nów, dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie – Ka ta rzy nie Pa szu li -Gryf za udo -
stęp nie nie sprzę tu ra tun ko we go, Da riu szo wi
Kraw co wi – Pre ze so wi Od dzia łu re jo no we go
WOPR Opo le, Zbi gnie wo wi Kor do wi nie – człon -
ko wi Nie mo dliń skie go Klu bu Tu ry sty ki i Ka ja ków
za wy po ży cze nia ka mi ze lek ra tun ko wych, Pre ze -
so wi fir my Eu ro se rvi ce An drze jo wi Kri st ma no wi
oraz Paw ło wi Bo ro wi czo wi za za pew nie nie trans -
por tu na miej sce spły wu. 

kk

Zbiórka żywności
W dniach 24-25 wrze śnia br. w Nie -

mo dli nie od by ła się zbiór ka żyw no ści.
Pro duk ty żyw no ścio we dla dzie ci i ro dzin

wie lo dziet nych oraz dla naj bar dziej po trze bu ją -
cych zbie ra ne by ły w nie mo dliń skich i tu ło wic kich
skle pach. Zbiór kę pro wa dzi li ucznio wie Ze spo łu
Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie,
a or ga ni za to rem ak cji by ło Do bro czyn ne Sto wa -
rzy sze nie „Na dzie ja”. Ze bra ne w skle pach pro -
duk ty by ły zwo żo ne do ma ga zy nów, a na stęp nie
li czo ne i se gre go wa ne. Wszyst kim, któ rzy uczest -
ni czy li w ni niej szej zbiór ce skła da my ser decz ne
po dzię ko wa nia. 

Ur szu la Ma zur, Mar ta Skrze tu ska

Pa so wa nie pierw szo kla si stów
Ślu bo wa nie i pa so wa nie pierw szo kla -

si stów to bar dzo waż na i wzru sza ją ca
chwi la nie tyl ko dla uczniów i ich ro dzi -
ców, ale rów nież dla wy cho waw cy kla sy.

W ży ciu każ de go czło wie ka by wa ją chwi le,
któ re utrwa la ją się w pa mię ci w spo sób szcze gól -
ny, po zo sta wia jąc w niej trwa ły ślad, a po la tach
wy wo łu ją uśmiech na twa rzy i przy wo łu ją sen ty -
men tal ne wspo mnie nia. Sied mio let nie mu dziec ku
na trwa łe wpi su je się mo ment pój ścia do szko ły.
Pierw szy dzwo nek, no wa pa ni, ław ka szkol na, ko -
le żan ka, ko le ga sta ją się no wym oto cze niem, no wą
sy tu acją, w któ rej bę dzie się trze ba od na leźć. Ta
ma ła jesz cze isto ta wcho dzi w no wy etap swo je go
ży cia, do łą cza do spo łecz no ści uczniow skiej. 

Nie ca ły mie siąc trwa ły go rą ce przy go to wa -
nia wy cho waw czyń: Alek san dry Haj ta ło wicz, Bar -
ba ry Ko ło dyń skiej oraz Bo że ny Słod kow skiej, ro -

dzi ców i uczniów kla sy Ia, I b i I c ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 do te go tak waż ne go wy da rze nia. Przy -
go to wa nie, sce no gra fii, pró by i re cy ta cje w szko le
i do mu sta ły się co dzien no ścią i wspól ną pra cą.

Na uro czy stość, któ ra od by ła się 22 wrze śnia
br. przy by li Bur mistrz Nie mo dlin Mi ro sław Stan kie -
wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Jan Olek sa
oraz ro dzi ce i dziad ko wie.

Wszyst kie wier sze i pio sen ki wy po wie dzia ne
i wy śpie wa ne zo sta ły z ak tor skim kunsz tem, a ru -
mień ce na twa rzach świad czy ły o ogrom nej tre mie,
ja ka to wa rzy szy ła ma łym ak to rom, ro dzi com i wy -
cho waw czy niom. Po wa gi i ele gan cji do da wa ły od -
święt ne stro je.

My ślę, że mo ment ślu bo wa nia i pa so wa nia po -
zo sta nie na dłu go w pa mię ci uczniów i ro dzi ców.
Cie pły i ra do sny na strój, ja ki to wa rzy szył ca łej uro -
czy sto ści, po czę stu nek, upo min ki od go ści oraz
wspa nia łe ro gi ob fi to ści spra wi ły, że dzień ten po -
zo sta wi mi łe wspo mnie nia.

Re flek sją po dzie li ła się
wych. kl I b – Bar ba ra Ko ło dyń ska
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Po go da nam do pi sa ła, więc mo gli śmy ob ser -
wo wać bo ga tą o tej po rze ro ku ro ślin ność. Na wet
uda ło nam się zna leźć wiel kie go praw dziw ka, na -
to miast mu cho mo ry pięk nie ozda bia ły las w bla -
sku sło necz nych pro mie ni.

Gru pa „Ty gry sków” spo tka ła się z pa nem le -
śni czym. Wie my już, że nie ma niedź wie dzi, ani
wil ków, ale są li sy i sa ren ki. A jak ci cho by ło w le -
sie – pra wie wszyst kie pta ki od le cia ły do cie płych
kra jów. Dzie ci też za cho wy wa ły się ci chut ko –
wie dzia ły, że las to dom zwie rząt i nie wol no ich
pło szyć.

Kie dy już wszyst ko wie dzie li śmy o zwie rzę -
tach, pan le śni czy za pro sił wszyst kich na ogni sko.

Nie któ re dzie ci po raz pierw szy sa me pie kły kieł -
ba ski na ogniu.

Dłu go nie za po mni my za pa chu je sien ne go la -
su, dy mu z ogni ska i ko lo ro wych li ści sze lesz czą -
cych pod no ga mi. Peł ni wie dzy o le sie z nie za po -
mnia ny mi wra że nia mi i ko szycz ka mi „je sien nych
skar bów” wró ci li śmy do przed szko la.

Pa ni dy rek tor, na uczy ciel ki oraz przed szko la -
ki dzię ku ją Pa nu le śni cze mu Wie sła wo wi Po go -
now skie mu oraz ro dzi com za po moc w zor ga ni zo -
wa niu tak atrak cyj nej wy ciecz ki.

Elż bie ta Ko wal ska
na uczy ciel ka w Przed szko lu nr 2

w Nie mo dli nie

Po pro stu świa do my
W dniu 29 wrze śnia br., już po raz dru gi w tym ro ku, na de skach Ośrod ka Kul tu ry

w Nie mo dli nie wy sta wio ny zo stał spek takl „Trę do wa ty, bo nie ko cha ny”. 
Po wstał on we współ pra cy Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie ze Sta ro stwem Po wia to wym w Opo lu, któ -

re re ali zu je pro gram pro fi lak tycz ny pt. „Po pro stu świa do my” skie ro wa ny do uczniów szkół gim na zjal nych.
Ma on na ce lu uświa do mie nie mło dzie ży, jak zgub ne jest się ga nie po róż ne go ro dza ju używ ki i nar ko ty ki. 

W przed sta wie niu wzię ła udział gru pa te atral na dzia ła ją ca w nie mo dliń skim Ośrod ku kul tu ry pod kie -
run kiem in struk tor Mał go rza ty Do lak. Na sce nie po ja wi li się: Ar ka diusz Gre la, Do ro ta Zy siak, Mo ni ka Ce -
bo, Ur szu la Ma zur, Alek san dra Ka le ta, Ka ta rzy na Ka nas, Ja kub Szpiech oraz Mar cin Chro bak. Tym ra zem
prze sła nie spek ta klu skie ro wa ne by ło do mło dzie ży z Pu blicz ne go Gim na zjum w Tu ło wi cach i Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach.

kk

Z na dej ściem je sie ni nie ro ze rwal -
nie wią żą się pra ce w po lu przy tzw.
„wy kop kach”. A gdy wszyst kie ziem -
nia ki zo sta ną już ze bra ne moż na
świę to wać do wo li i cie szyć się tym,
co zro dzi ła zie mia. 

Dzień Pie czo ne go Ziem nia ka świę to wa no
rów nież wśród naj młod szych miesz kań ców
na szej gmi ny – 7 paź dzier ni ka dzie ci z Pu blicz -
ne go Przed szko la nr 2 w Nie mo dli nie, w obec -
no ści ro dzi ców, opie ku nów, na uczy cie li, po zo -
sta łych pra cow ni ków i zgro ma dzo nych go ści
tań czy ły, śpie wa ły, prze bie ra ły się, by w ten
spo sób przy wi tać Pa nią Je sień.

kk

Za wod ni cy Ko le ja rza
Opo le w Nie mo dli nie

Fa ni żuż la, któ rych zwłasz cza
po ostat nim suk ce sie „świe żo upie czo -
ne go” mi strza świa ta To ma sza Gol lo ba,
z pew no ścią nie bra ku je tak że w Nie mo -
dli nie, 7 paź dzier ni ka br., mie li oka zję
spo tkać się w na szym mie ście z za wod -
ni ka mi i dzia ła cza mi Ko le ja rza Opo le,
z któ re go wy wo dzi się daw ny Mistrz
Świa ta z 1973 ro ku– Je rzy Szcza kiel. 

Nie ste ty, on sam nie mógł przy je chać
do Nie mo dli na, ze wzglę du na cho ro bę, ale gim -
na zja li ści z Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre -
go mo gli po dzi wiać w ak cji in nych żuż low ców,
któ rzy obec nie za si la ją sze re gi opol skiej dru ży ny. 

Do Nie mo dli na przy je cha li:
Adam Cze cho wicz – ka pi tan dru ży ny, Igor

Ko no nov, Ilia Bon da ren ko, Piotr Czer wiń ski, Ni ki -
ta Par fio nov (któ ry go ścin nie jeź dzi w dru ży nie),
Ma rian Spy cha ła (wie lo let ni tre ner żuż la), An drzej
Ma ro szek – obec ny tre ner Ko le ja rza Opo le, Zbi -
gniew Ku śnier ski – kie row nik dru ży ny, Zbi gniew Ję -
drzej czyk – vi ce pre zes klu bu Ko le ja rza Opo le.

Ka pi tan dru ży ny – Adam Cze cho wicz opo -
wia dał, zgro ma dzo nym na bo isku szkol nym
uczniom i na uczy cie lom, o swo jej pa sji, a tak że
pre zen to wał wspa nia łe mo to ry do jaz dy na żuż -
lu, któ re zo sta ły przez go ści od pa lo ne, przy wiel -
kiej ucie sze wi dzów. Mło dzież mo gła rów nież za -
da wać py ta nia oraz zdo być au to gra fy.
Na to miast dzia ła cze Ko le ja rza Opo le za chę ca li
wszyst kich mi ło śni ków mo to rów, by za pi sy wa li się
do szkół ki żuż lo wej, któ ra ist nie je przy Klu bie Ko -
le ja rza Opo le. 

Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne dzię ki
Agniesz ce Bu czek, na uczy ciel ce ję zy ka an giel -
skie go w nie mo dliń skim gim na zjum, któ ra jest
ofi cjal nym tłu ma czem Klu bu Ko le ja rza Opo le.
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Dzień Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie 

Czy za wi ta ła już Pa ni Je sień?
W dniu 24 wrze śnia gru pa „Só wek” i „Ty gry sków”, z Przed szko la nr 2 w Nie mo -

dli nie, wy bra ła się na wy ciecz kę do la su w Lip nie. Dzię ki uprzej mo ści ro dzi ców do -
jazd był bez płat ny.

Leśne skarby
w koszyczku

Opowieści
o lesie



PN: Pa nie
Prze wod ni czą cy
– koń czy się ka -
den cja 2006-
2010. Jak Pan ją
oce nia?

Jan Olek sa:
Ka den cja ra dy jest
nie ty po wa, po nie waż
w jej trak cie od by ły
się wy bo ry przed ter -
mi no we na bur mi -

strza, roz pi sa ne po śmier ci Sta ni sła wa Cha li mo niu ka. Mia ły
rów nież miej sce dwu krot nie uzu peł nia ją ce wy bo ry do Ra dy
Miej skiej. Wy bra no trzech no wych rad nych. Ka den cja spo koj -
na, acz kol wiek bar dzo pra co wi ta i pro ro zwo jo wa. Ra da Miej -
ska pra co wa ła jak do bry ze spół.

PN: Nie spo sób unik nąć py ta nia do ty czą ce go
re la cji mię dzy Ra dą Miej ską a Bur mi strzem Nie -
mo dli na?

Jan Olek sa: Na po czą tek pro szę pa mię tać, że bur -
mistrz wcho dzi do ze spo łu w wy bo rach przed ter mi no wych,
po śmier ci bur mi strza Cha li mo niu ka. Po czą tek współ pra cy to
wza jem ne po zna wa nie sie bie, usta la nie wspól nych prio ry te tów
i oczy wi ście bu do wa nie wza jem ne go za ufa nia. Część rad -
nych od po cząt ku by ła na nie, ale zde cy do wa na więk szość za -
ufa ła bur mi strzo wi bez wa run ków wstęp nych, po sta wi ła
na szyb ką ścież kę roz wo ju, na nad ga nia nie wie lo let nich za póź -
nień. Z per spek ty wy cza su uwa żam, że wszy scy wy gra li śmy
sta wia jąc na czło wie ka z ze wnątrz. Re la cje za wsze by ły po -
praw ne, cho ciaż cza sa mi szorst kie. Je stem za do wo lo ny ze
współ pra cy z TA KIM BUR MI STRZEM.

PN: Jak Pan oce nia Ra dę Miej ską obec nej ka -
den cji?

Jan Olek sa: Bar dzo trud ne py ta nie. Naj pro ściej po wie -
dzieć – niech oce nę wy da dzą na stęp ni rad ni i wy bor cy. By ła -
by to jed nak uciecz ka od py ta nia, a ja nie zwy kłem ucie kać
od trud nych py tań. Rad ni tej ka den cji to fan ta stycz ni lu dzie,
cza sem in dy wi du ali ści cho dzą cy z gło wą w chmu rach, ale
w więk szo ści roz sąd ni, dzia ła ją cy jak do brze na oli wio na ma -

szy na, dą żą cy do wy ty czo ne go ce lu. Je stem za do wo lo ny z te -
go, że przez czte ry la ta uda ło mi się – pra wie do koń ca – utrzy -
mać ra dę ja ko ze spół lu dzi ma ją cych je den nad rzęd ny cel – do -
bro gmi ny.

PN: Przejdź my do spraw prio ry te to wych dla
Gmi ny Nie mo dlin. Chy ba naj waż niej szym pro ble -
mem mia sta jest bu do wa ob wod ni cy. Bie rze Pan
udział w pra cach Re gio nal ne go Ko mi te tu na rzecz
bu do wy ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na. Czym zaj mu -
je się ta or ga ni za cja?

Jan Olek sa: Po wsta ła struk tu ra sku pia ją ca po li ty ków,
przed się bior ców, sa mo rzą dow ców, lo kal nych li de rów, któ rzy
sta ra ją się stwo rzyć sku tecz ny lob bing na rzecz bu do wy ob -
wod nic Nie mo dli na i Ny sy. Człon ka mi ko mi te tu z Nie mo dli na
są: Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, rad ny Ma rian
Olek sa, przed się bior ca Le szek Wo ło wiec, Prze wod ni czą cy Ra -
dy Jan Olek sa. Spo tka nia Ko mi te tu od by wa ją się cy klicz nie –
je ste śmy w cią głym kon tak cie z GDD KiA, Mi ni ster stwem In -
fra struk tu ry, Mar szał kiem Wo je wódz twa, itp. 

PN: Czy z per spek ty wy cza su uwa ża Pan, że
pro te sty w for mie blo ko wa nia dróg by ły za sad ne? 

Jan Olek sa: Wszyst kie środ ki, któ re umoż li wia ją doj -
ście do ce lu są za sad ne. Pro te sty, pe ty cje i spo tka nia – wszyst -
ko ma zna cze nie. Pro te sty by ły wy ra zem de spe ra cji miesz kań -
ców i władz sa mo rzą do wych. War ty pod kre śle nia jest fakt, że
rad ni, bur mistrz i in ne oso by bra ły w nich czyn ny udział. Nie
wiem na tu ral nie, na ile by ły sku tecz ne, ale waż ny jest efekt. 

PN: Przejdź my do spraw go spo dar czych. Czy
kry zys, a ra czej spo wol nie nie go spo dar cze mo że
mieć wpływ na bie żą cą po li ty kę in we sty cyj ną gmi -
ny? Czy nie ma nie bez pie czeń stwa, że nie bę dzie -
my w sta nie re ali zo wać za ło żo nych in we sty cji?

Jan Olek sa: Na le ży pa mię tać, że in we sty cje wpły wa -
ją na oży wie nie go spo dar ki. Na dzień dzi siej szy wszyst kie za -
da nia uję te w bu dże cie na rok 2010 są re ali zo wa ne. Na ra zie
nie wi dać żad nych za gro żeń, ale trud no ści na pew no są. Są -
dzę, że mu si my się z ni mi li czyć. Spo wol nie nie w go spo dar ce
nie od bi ło się na re ali zo wa nych czy pla no wa nych in we sty cjach.
Wskaź nik za dłu że nia jest bez piecz ny.

PN: Kie dyś po wszech ne w Nie mo dli nie by ło
ha sło „Nic się nie dzie je”. Jak Pan my śli – czy i dzi -
siaj te go ty pu stwier dze nie by ło by upraw nio ne? 

Jan Olek sa: Dwa dzie ścia mi lio nów środ ków ze wnętrz -
nych w tej ka den cji Ra dy Miej skiej, czter na ście mi lio nów w tym
bu dże cie prze zna czo nych na za da nia in we sty cyj ne – je że li to
jest pod sta wą do na rze ka nia, to ja py tam, ile wy da no na in -
we sty cje w po przed nich czte rech ka den cjach? Oczy wi ście,
moż na zna leźć po le do kry ty ki, za wsze moż na zro bić wię cej lub
ina czej, jak mó wią opo nen ci lub ci, któ rzy z na tu ry mu szą
wszyst ko i wszyst kich kry ty ko wać. Nie mniej, w ostat nim cza -
sie nie spo tka łem się z ta kim stwier dze niem. Są dzę, że miesz -
kań cy wi dzą, ile in we sty cji jest obec nie re ali zo wa nych. 

PN: Ja kie, Pa na zda niem, po win ny być prio ry -
te ty, gdy idzie o in we sty cje w przy szłych la tach?

Jan Olek sa: O tym, co na le ży zro bić, po win na de cy do -
wać no wa ra da w po ro zu mie niu z bur mi strzem. Oczy wi ście,
do koń cze nie już roz po czę tych in we sty cji, ta kich jak ka na li za -
cja mia sta Nie mo dli na, Go ście jo wic, bu do wa przed szko la
na ul. Opol skiej, wy ko rzy sta nie przy zna nych środ ków /re wi ta -
li za cja ulic Drzy ma ły i Ki liń skie go/, a na stęp nie prze bu do wa
sta dio nu w Nie mo dli nie, mo ni to ring mia sta /zwięk szy bez pie -
czeń stwo miesz kań ców/, re wi ta li za cja par ku miej skie go, re -
mont Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

PN: Gmi na Nie mo dlin dra stycz nie ogra ni czy -
ła swój udział w Sto wa rzy sze niach. Wy szli śmy ze
Związ ku Gmin Ślą ska Opol skie go, Związ ku Gmin
Wiej skich. Czym by ło to po dyk to wa ne?

Jan Olek sa: Na to py ta nie od po wiem jed nym zda -
niem. Szko da pie nię dzy na skład ki – nic w za mian gmi na z tej
przy na leż no ści nie mia ła. Po pro stu ra chu nek był na mi nus.

PN: Cze go ży czył by Pan przy szłej Ra dzie Miej -
skiej?

Jan Olek sa: Wy trwa ło ści w dą że niu do ce lu, słu że nia
przede wszyst kim lu dziom – by no wi rad ni nie za po mi na li, skąd
się wzię li i dzię ki ko mu za sia da ją w ra dzie. Ży czę pra cy w spo -
ko ju i roz sąd nych de cy zji, pra cy po nad po dzia ła mi, pra cy ze -
spo ło wej. Przy oka zji roz mo wy ser decz nie dzię ku ję rad nym
obec nej ka den cji za so lid ną pra cę. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Z Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ja nem Olek są
roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

PN: Czy Nie -
m o  d l i  n i a  n i e
chcą uczyć się
ję zy ków ob -
cych?

Ane ta Ma -
rut: Ist nie je my
trze ci rok, licz ba
słu cha czy kur sów
wzra sta. Pro wa dzi -
my za ję cia z ję zy ka
an giel skie go i nie -
miec kie go, ale
chce my po sze rzyć
ofer tę o przy naj -

mniej dwa ję zy ki ob ce. Przy go to wu je my do ma tu ry z ję -
zy ka an giel skie go, ale te kur sy nie cie szą się ta ką po pu -
lar no ścią, jak w Ny sie czy w Opo lu. 

PN: Do ko go kie ru ją Pa ni swo ją ofer tę?
Ane ta Ma rut: Szko ła jest dla wszyst kich. Naj -

młod szy nasz słu chacz ma trzy la ta, naj star szy jest eme -
ry tem. 

PN: Czym Pa ni Szko ła wy róż nia się na tle
in nych te go ty pu?

Ane ta Ma rut: Je śli cho dzi o ry nek nie mo dliń ski
na sza szko ła jest je dy ną te go ty pu. Oce nia jąc szko ły
z miast są sied nich – Ny sy i Opo la, to my mo że my się po -
chwa lić ma ły mi gru pa mi słu cha czy (od sze ściu do ośmiu),
w in nych szko łach gru py są po nad dzie się cio oso bo we.
Na sze lek cje są do brze przy go to wa ne pod wzglę dem
me to dycz no -dy dak tycz nym. Wy kła da u nas pię ciu lek to -
rów, oprócz te go ma my tzw. na ti ve -spe ake ra, pa nią spo -
za Pol ski, któ ra uczy ję zy ka an giel skie go. Lek to rzy na bie -
żą co się do szka la ją. Po sia da my eu ro pej ski cer ty fi kat

ja ko ści, otwie ra on na szym kur san tom moż li wo ści pra cy
za gra ni cą.

PN: Czy kur sy są wy łącz nie dla po cząt ku ją -
cych, czy mo gą z nich sko rzy stać rów nież oso -
by, któ re chcia ły by pod szko lić się np. w ję zy ku
an giel skim? 

Ane ta Ma rut: Oprócz grup, w któ rych na ukę za -
czy na my od pod staw, ma my kur sy dla do ro słych. Po te -
ście spraw dza ją cym po ziom zna jo mo ści ję zy ka jest roz -
mo wa z lek to rem – na tej pod sta wie mo że my
za pro po no wać od po wied ni kurs. 

PN: Czy trud no by ło za ist nieć na ryn ku nie -
mo dliń skim? 

Ane ta Ma rut: Na po cząt ku pod cho dzo no do szko -
ły z dy stan sem. Jed nak te oso by, któ re „za ry zy ko wa ły”
i za pi sa ły się na kurs w Nie mo dli nie, nie ża ło wa ły – w ten
spo sób, dro gą pan to flo wą, za czę to o nas mó wić i nas po -
le cać. Oczy wi ście, jak każ da szko ła, re kla mu je my się. In -
for mu je my o „drzwiach otwar tych”, o kur sach, za pi sach,
itp. Rze czy wi ście – po cząt ki by ły cięż kie, zwłasz cza w ta -
kim ma łym mie ście, jak Nie mo dlin. Lu dzie pa trzą na coś
no we go jak na „dziw ny stwór”, nie ko niecz nie po trzeb ny.
A ja uwa żam, że te go ty pu szko ła jest nie zbęd na w Nie -
mo dli nie. Obec nie ma my pra wie stu dwu dzie stu słu cha -
czy – to o czymś świad czy. Plu sem tej szko ły jest to, że ro -
dzic nie mu si do wo zić swo je go dziec ka do in ne go mia sta,
co wią że się z kosz ta mi, po chła nia czas. Za ję cia są pro -
wa dzo ne w ta kich sa mych go dzi nach, jak w szko łach, np.
w Opo lu. Kur sy u nas są tań sze. Udo stęp nia my tak że
książ ki do na uki ję zy ków. 

PN: Co jest naj waż niej sze w sku tecz nym
na ucze niu się ję zy ka an giel skie go? 

Ane ta Ma rut: Przede wszyst kim sys te ma tycz -
ność. Je że li ktoś za pi su je swo je dziec ko do szko ły ję zy -

ków ob cych, to nie mo że li czyć, że po ro ku zro bi ono ko -
lo sal ne po stę py. Na uka ję zy ka ob ce go po le ga na cią -
głym do sko na le niu się. Efekt przy je dzie, ale bez pra cy,
jest to nie moż li we. 

Ma my słu cha czy, któ rzy są na praw dę uzdol nie ni
pod wzglę dem ję zy ko wym, pra cu je się z ni mi przy jem nie.
Ale je ste śmy też dla mło dzie ży, któ ra po trze bu je wię cej
cza su na przy swo je nie ma te ria łu. Ma my do dat ko we kon -
sul ta cje dla niej. Lek tor sta ra się po móc. 

PN: W cza sie te go rocz nych wa ka cji or ga ni -
zo wa ła Pa ni pół ko lo nie dla dzie ci – jak one
wy glą da ły?

Ane ta Ma rut: Po za koń cze niu kur sów w czerw cu
(któ re za czy na ją się w paź dzier ni ku) oka za ło się, że dzie -
ci chcia ły by przy cho dzić do nas tak że przez wa ka cje.
Stwo rzy łam więc pół ko lo nie z ję zy kiem an giel skim. Przez
okres wa ka cyj ny po wta rza my i utrwa la my ten ję zyk po -
przez na ukę i za ba wę oraz in ne atrak cje – wyj ścia na ba -
sen, do ki na, do zoo, od wie dza li śmy na szą gmi nę, by li śmy
na Po li cji i w kil ku in nych miej scach i in sty tu cjach. Dzie -
ci przyj mo wa ły te wy ciecz ki z en tu zja zmem. 

PN: Pro wa dzi Pa ni tak że Biu ro Po dró ży –
skąd u Pa ni pa sja do ję zy ków, po dró ży? 

Ane ta Ma rut: Uczy łam, w Li ceum Ogól no kształ -
cą cym w Nie mo dli nie, ję zy ka nie miec kie go, ale za wsze
cią gnę ło mnie w stro nę po dró żo wa nia. Zro bi łam kurs pi -
lo ta wy cie czek – tak za czę ła się mo ja przy go da z tu ry sty -
ką. Jed nak cią gle nie by ło mnie w do mu, dla te go po sta -
no wi łam otwo rzyć w Nie mo dli nie biu ro po dró ży, że by
od tu ry sty ki cał kiem nie ucie kać. Ko rzy sta łam z róż ne go
ro dza ju szko leń, wy jaz dów. Prze ko na ły mnie one, że zna -
jo mość ję zy ka, zwłasz cza an giel skie go, jest bar dzo po -
trzeb na. 

Z Ane tą Ma rut, za ło ży ciel ką pierw szej w Nie mo dli nie Szko ły Ję zy ków Ob cych,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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LXII Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie…
W dniu 30 wrze śnia 2010r. od by ła się LXII se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,

na któ rej pod ję to n/w uchwa ły:
1. Uchwa ła nr LXII/410/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.

w spra wie przy ję cia in for ma cji z prze bie gu wy ko na nia bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin
za I pół ro cze 2010 ro ku. 

2. Uchwa ła nr LXII/411/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2010. 

3. Uchwa ła nr LXII/412/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie try bu prac nad pro jek tem uchwa ły bu dże to wej Gmi ny Nie mo dlin. 

4. Uchwa ła nr LXII/413/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie prze dłu że nia cza su obo wią zy wa nia ta ry fy na zbio ro we za opa trze nie
w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków w Gmi nie Nie mo dlin. 

5. Uchwa ła nr LXII/414/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie upo waż nie nia Kie row ni ka Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej do pro wa dze -
nia po stę po wa nia w spra wach do ty czą cych po mo cy ma te rial nej o cha rak te rze
so cjal nym. 

6. Uchwa ła nr LXII/415/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie przy ję cia do re ali za cji pro jek tu „In dy wi du ali za cja pro ce su kształ ce nia
dzie ci klas I -III w Gmi nie Nie mo dlin” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. 

7. Uchwa ła nr LXII/416/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie utwo rze nia związ ku mię dzyg min ne go – Związ ku Gmin „Opol ska Ko -
mu ni ka cja Sa mo cho do wa.” 

8. Uchwa ła nr LXII/417/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
w spra wie przy ję cia sta tu tu związ ku mię dzyg min ne go – Związ ku Gmin „Opol ska
Ko mu ni ka cja Sa mo cho do wa”. 

9. Uchwa ła nr LXII/418/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 wrze śnia 2010r.
zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie utwo rze nia sta łych ob wo dów gło so wa nia, usta -
le nia ich gra nic i nu me rów oraz sie dzib ob wo do wych ko mi sji wy bor czych. 

Peł ne tek sty uchwał do stęp ne są w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej (BIP) 
na stro nie Urzę du Miej skie go – www.nie mo dlin.pl oraz w Biu rze Ra dy Miej skiej 

w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Sa mo rzą dow cy Gmin: Nie mo dlin
i Dą bro wa - naj lep si w po wie cie opol skim

W dniach 16 i 17 wrze śnia br. w Tu ra wie od by ło się szko le nie
obron ne z udzia łem gmin po wia tu opol skie go. W pierw szym dniu
szko le nia, w go dzi nach po po łu dnio wych prze pro wa dzo no za wo dy
spor to wo -obron ne po le ga ją ce na zna le zie niu azy mu tu przy po mo -
cy bu so li, od na le zie niu ra dio sta cji i na wią za niu łącz no ści z ba zą
(po otrzy ma niu dro gą ra dio wą współ rzęd nych, na nie sie niu ich
na ma pę i zlo ka li zo wa niu ko lej ne go za da nia do wy ko na nia, m.in.
udzie le nie pierw szej po mo cy zna le zio nym ran nym, ścią gnie cie
na miej sce zda rze nia po mo cy me dycz nej). 

W cza sie pro wa dzo nych dzia łań na le ża ło utrzy my wać sta łą
łącz ność ra dio wą i skła dać bie żą ce mel dun ki. Ze wzglę du na fakt,
iż li czył się czas po ko na nia tra sy, re ali za to rzy za dań mu sie li wy ka -
zać się do brą kon dy cją, co też zo sta ło po twier dzo ne – bo wiem dru -
ży na skła da ją ca się z sa mo rzą dow ców Nie mo dli na i Dą bro wy
osią gnę ła bar dzo do bry czas.

Przy sło wio wym gwoź dziem za my ka ją cym za wo dy, by ło dru ży -
no we strze la nie z pi sto le tu pneu ma tycz ne go. Jak się oka za ło – tu
dru ży na sa mo rzą dow ców Nie mo dli na i Dą bro wy oka za ła się bez -
kon ku ren cyj na. Do bre wy ni ki strze la nia /pod uwa gę bra no wy ni ki
pię ciu naj le piej strze la ją cych/ po zwo li ły umoc nić się na szym sa mo -
rzą dow com na cze le łącz nej kla sy fi ka cji i zwy cię żyć po zo sta wia jąc
w po ko na nym po lu po zo sta łe dru ży ny utwo rzo ne z sa mo rzą dow -
ców gmin po wia tu opol skie go.

Na gro dą dla star tu ją cych dru żyn by ły pa miąt ko we sta tu et ki.
W za wo dach Gmi nę Nie mo dlin re pre zen to wa li: Mał go rza ta Pa ster -
nak, Iwo na Wę grow ska, Wa le rian Ka liń ski, Krzysz tof Pią tek, Wie -
sław Ko zik i Ze non Ro mań czu kie wicz, Gmi nę Dą bro wa re pre zen -
to wa li: Grze gorz Je zio rań ski, Je rzy Mi chal czyk, Elż bie ta Moj zyk,
Ma rek Sne la i Ma rek Le ja – Wójt Gmi ny.

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie
Z. Ro mań czu kie wicz

Obo wią zek przy łą cze nia do sie ci
ka na li za cji sa ni tar nej

W związ ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi ka -
na li za cyj ny mi w Nie mo dli nie czę sto spo ty -
ka my się z py ta niem – czy do no wo bu do wa -
nej ka na li za cji sa ni tar nej ist nie je obo wią zek
przy łą cze nia się przez miesz kań ców?

Spra wy przy łą cza nia się do ka na li za cji sa ni tar nej
re gu lo wa ne są po przez usta wę z dnia 13 wrze -
śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmia na mi).
Bu do wa sie ci ka na li za cyj nych jest za da niem Gmi ny, na -
to miast miesz kań cy ma ją obo wią zek przy łą cze nia się
do wy bu do wa nej ka na li za cji na swój koszt. Zwol nio ne
z te go obo wiąz ku są oso by, któ re wy bu do wa ły na swo -
jej nie ru cho mo ści przy do mo wą oczysz czal nię ście ków.
W przy pad ku nie wy ko na nia te go obo wiąz ku bur mistrz
mo że wy dać w for mie de cy zji na kaz przy łą cze nia bu -
dyn ku do ka na li za cji. Wy ko na nie ta kiej de cy zji pod le ga
eg ze ku cji w try bie od ręb nych prze pi sów.

Czę sto rów nież spo ty ka my się z sy tu acją, w któ rej
wła ści cie le po se sji wpro wa dza ją ście ki sa ni tar ne do ka -
na li za cji desz czo wej. Za sa dy od pro wa dza nia ioczysz cza -
nia ście ków re gu lu je usta wa z dnia 7 czerw ca 2001 r.

o zbio ro wym za opa trze niu w wo dę i zbio ro wym od pro -
wa dza niu ście ków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze
zmia na mi). Jej za pi sy sta no wią, iż od pro wa dza nie ście -
ków od by wa się napod sta wie pi sem nej umo wy ood pro -
wa dza niu ście ków, za war tej mię dzy przed się bior stwem
wo do cią go wo -ka na li za cyj nym, amiesz kań cem. Usta wa
ta za wie ra za kaz wpro wa dza nia ście ków by to wych
dourzą dzeń ka na li za cyj nych prze zna czo nych dood pro -
wa dza nia wód opa do wych, a tak że wpro wa dza nia ście -
ków opa do wych iwód dre na żo wych doka na li za cji sa ni -
tar nej. Po sta no wie nia usta wy ozbio ro wym za opa trze niu
wwo dę i zbio ro wym od pro wa dza niu ście ków prze wi du -
ją, iż ten, kto po stę pu je ze ście ka mi w spo sób od bie ga -
ją cy odprze pi sów pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści
al bo grzyw ny do 10.000 zł. 

Przy to czo ne w ogól nym za ry sie prze pi sy wska zu -
ją, że uchy la nie się wła ści cie la nie ru cho mo ści od na -
ło żo ne go prze pi sa mi obo wiąz ku przy łą cze nia nie -
ru cho mo ści do ist nie ją cej sie ci ka na li za cyj nej nie
po sia da żad ne go praw ne go uza sad nie nia.

Opra co wa li:
Za stęp ca Na czel ni ka Wy dzia łu Rol nic twa,

Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
Wa le rian Ka liń ski

oraz In spek tor Ali cja Se wił ło

Z A W I A D O M I E N I E
In for mu je my, że w dniu 18 paź dzier -

ni ka 2010r. na te re nie Mia sta Nie mo dli -
na i So łectw Gmi ny Nie mo dlin fir ma RE -
MON DIS Gli wi ce Sp. z o. o. do ko na
nie od płat ne go od bio ru od pa dów o du -
żych ga ba ry tach oraz sprzę tu AGD
i RTV, z wy jąt kiem opon i ram okien -
nych z szy ba mi.

W związ ku z po wyż szym Za kład Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Nie mo dli nie pro -
si Pań stwa o wy sta wie nie w dniu 17 paź dzier ni -
ka 2010 r. od pa dów w ob rę bie usta wio nych
przy bu dyn kach po jem ni ków do wy wo zu nie czy -
sto ści ko mu nal nych w ta ki spo sób, aby by ły one
wi docz ne od stro ny uli cy.

Adam Pięt ka
Dy rek tor ZGKiM w Nie mo dli nie
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej

1. W okre sie spra woz daw czym
• W dniach od 2 do 16 lip ca go ści ła u nas gru pa 30

pol skich dzie ci z Do li ny. Po byt zo stał zor ga ni zo wa -
ny i czę ścio wo do fi nan so wa ny przez To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Do li ny, na cze le z Pre ze sem Sto wa rzy -
sze nia Pa nem Zbi gnie wem Ja giel nic kim.

• W dniu 5 lip ca od by ła się kon tro la prze bie gu in we -
sty cji „Prze bu do wa Cen trum Wsi Gra cze” re ali zo -
wa ne go w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich.

• W dniu 9 lip ca od by ły się uro czy sto ści 67 Rocz ni cy
Lu do bój stwa na Wo ły niu. Wszyst kim rad nym, a tak -
że miesz kań com na szej gmi ny Bur mistrz ser decz -
nie dzię ku je za udział w uro czy sto ściach.

• W dniu 12 lip ca Bur mistrz spo tkał się z za ło ży cie -
la mi spół ki wod nej w Gra czach.

• W dniu 13 lip ca Bur mistrz spo tkał się z za ło ży cie -
la mi no we go klu bu pił kar skie go w Kra snej Gó rze.
W tym sa mym dniu od by ło się spo tka nie z Pa nią
Apo lo nią Kle pacz – przed sta wi cie lem fir my RE -
MON DIS, w spra wie sys te mów se gre ga cji od pa -
dów ko mu nal nych.

• W dniu 15 lip ca z udzia łem Bur mi strza, Prze wod -
ni czą ce go RM Ja na Olek sa oraz rad ne go RM Ma -
ria na Olek sa od by ło się w Opo lu ko lej ne spo tka nie
Ko mi te tu do spraw bu do wy ob wod nic: Nie mo dli na
i Ny sy.

• W dniu 19 lip ca Bur mistrz pod pi sał umo wę na bu -
do wę no wej dro gi do jaz do wej do pól w Sa dach.
W tym sa mym dniu Bur mistrz wraz z Prze wod ni -
czą cym RM Ja nem Olek sa by li go ść mi Mar szał ka
Wo je wódz twa Jó ze fa Se be sty.

• W dniu 21 lip ca Bur mistrz wi zy to wał pla ców ki
oświa to we, w któ rych prze pro wa dza ne by ły re -
mon ty, w: Ro gach, Gra bi nie i Gra czach.

• W dniu 25 lip ca, w Ny sie za in au gu ro wa no funk cjo -
no wa nie Szla ku Św. Ja ku ba, któ re go frag ment prze -
bie ga przez na szą gmi nę.

• W dniu 15 sierp nia, w Ma gnu szo wicz kach od by ło
się spo tka nie z by ły mi więź nia mi obo zu pra cy przy -
mu so wej, pod czas któ re go od sło nię to ta bli cę po -
świę co ną wy da rze niom II woj ny świa to wej.

• W dniu 17 sierp nia Bur mistrz pod jął de cy zję o za -
ku pie wap na dla rol ni ków po szko do wa nych przez
po wódź ma jo wą w ce lu od ka że nia za la nych te re -
nów.

• W dniu 18 sierp nia od by ła się kon tro la Opol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go spraw dza ją ca pro ces bu -
do wy dróg na osie dlu Rey mon ta II. W tym sa mym
dniu Ra dio Opo le prze pro wa dzi ło au dy cję ra dio wą
pro mu ją cą ba sen w Lip nie.

• W dniach 19-21 sierp nia de le ga cja na cze le z Bur -
mi strzem wzię ła udział w ob cho dach Dni Do li ny,
mia sta part ner skie go na Ukra inie.

• W dniu 25 sierp nia Bur mistrz pod pi sał umo wę
na za kup i in sta la cję ukła du pom po we go dla SUW
Nie mo dlin, koń czą cą mo der ni za cję ma gi stra li wod -
nej z Nie mo dli na do Gra bi na. W dniu 29 wrze śnia
in we sty cja zo sta ła za koń czo na, a tym sa mym
miesz kań cy Gra bi na otrzy ma li uzdat nio ną wo dę
o od po wied nim ci śnie niu i po win ny za koń czyć się
wie lo let nie kło po ty z wo dą w tej miej sco wo ści.

• W dniu 29 sierp nia od by ły się Do żyn ki Gmin ne
w Rzę dzi wo jo wi cach. Bur mistrz raz jesz cze skła da
po dzię ko wa nie wszyst kim rol ni kom za ca ło rocz ny
trud pra cy na ro li. Skła da wy ra zy uzna nia miesz kań -
com Rzę dzi wo jo wic za pięk nie ustro jo ne obej ścia.
Szcze gól ne sło wa uzna nia na le żą się Ra dzie So łec -
kiej Rzę dzi wo jo wic z Pa nią Soł tys Ma rze ną Fran czyk
na cze le, za wkład pra cy przy or ga ni za cji do ży nek.

• W dniu 30 sierp nia Bur mistrz wi zy to wał przed -
szko le w Gra czach, gdzie za koń czo no re mont da -
chu i uru cho mio no do dat ko wy od dział przed szkol -
ny. W tym sa mym dniu go ściem Bur mi strza był
Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Pan To masz Ko stuś,
któ ry peł nił dy żur rad ne go wo je wódz kie go.

• W dniu 31 sierp nia Bur mistrz wrę czył no mi na cje
oraz ode brał ślu bo wa nie od Pań Ane ty Kram czyń -
skiej i Mag da le ny Gi bas – na uczy cie li mia no wa nych
Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo dli nie.

• W dniu 1 wrze śnia Bur mistrz wziął udział w in au -
gu ra cji no we go ro ku szkol ne go w Ze spo le Szkol no -
-Przed szkol nym w Gra bi nie. Po te go rocz nym re -
mon cie szko ły, ca ły Ze spół pra cu je w jed nym
obiek cie. W tym sa mym dniu Bur mistrz wziął udział
w ob cho dach wy bu chu II woj ny świa to wej w Łam -
bi no wi cach.

• W dniu 2 wrze śnia Bur mistrz pod jął de cy zję
o wpro wa dze niu po go to wia prze ciw po wo dzio we -
go na te re nie gmi ny w związ ku z wy so kim sta nem
wo dy Ści na wy Nie mo dliń skiej.

• W dniu 6 wrze śnia Bur mistrz od wo łał po go to wie
prze ciw po wo dzio we na te re nie gmi ny w związ ku
z usta bi li zo wa niem się sy tu acji na Ści na wie Nie mo -
dliń skiej.

• W dniu 10 wrze śnia pod prze wod nic twem Bur mi -
strza ob ra do wa ła Ka pi tu ła Zło te go So ko ła, któ ra
po sta no wi ła przy znać ten ho no ro wy ty tuł i sta tu et -
kę Nie mo dliń skie mu To wa rzy stwu Re gio nal ne mu.
Ser decz ne sło wa uzna nia za do tych cza so wy wkład
w roz wój na szej gmi ny oraz gra tu la cje skła dam
wszyst kim człon kom To wa rzy stwa.

• W dniu 11 wrze śnia od by ło się ze bra nie spra woz -
daw czo -wy bor cze Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go w Nie mo dli nie. Po now nie na Pre ze sa od dzia łu
wy bra no Pa nią Ka zi mie rę Kuch nę, któ rej jesz cze raz
gra tu lu ję wy bo ru. W tym sa mym dniu Bur mistrz
wziął udział w uro czy sto ściach 60-le cia Ko ła My -
śliw skie go „Je leń” w Nie mo dli nie.

• W dniu 13 wrze śnia ogło szo no dłu go ocze ki wa ną
de cy zję śro do wi sko wą dla ob wod ni cy Nie mo dli na.

• W dniu 21 wrze śnia od by ła się uro czy sta Se sja RM
w związ ku z 20 rocz ni cą po wsta nia sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. Wszyst kim od zna czo nym, uho no ro -
wa nym Bur mistrz ser decz nie gra tu lu je. Gra tu lu je
też wszyst kim rad nym, bur mi strzom oraz pra cow -
ni kom sa mo rzą do wym mi nio nych ka den cji sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, któ rzy przy czy ni li się do roz -
wo ju gmi ny Nie mo dlin.

• W dniu 22 wrze śnia z ini cja ty wy Bur mi strza od by -
ło się spo tka nie z Po wia to wym In spek to rem Nad zo -
ru Bu dow la ne go na te mat moż li wo ści spraw ne go
przy wró ce nia do funk cjo no wa nia świe tli cy wiej skiej
w Ma gnu szo wi cach. W tym sa mym dniu od by ła się
ko lej na edy cja „Dnia bez Sa mo cho du” na te re nie
na szej gmi ny. Wszyst kim or ga ni za to rom, a szcze -
gól nie pa nu rad ne mu Wie sła wo wi Po go now skie mu
oraz Ko men dan to wi Po ste run ku Po li cji w Nie mo dli -
nie Bur mistrz skła da po dzię ko wa nie za ak tyw ny
udział w prze pro wa dze niu tej im pre zy. Rów nież te -
go dnia od by ło się spo tka nie Bur mi strza z Pa nią Te -
re są Adam czyk – dy rek tor SZOZ. Pod czas spo tka -
nia omó wio no pro ble my funk cjo no wa nia za kła du,
a tak że za pa dła de cy zja o zgło sze niu do kon kur su
ogło szo ne go przez NFZ no wej dzia łal no ści – pro wa -
dze nia ga bi ne tu re ha bi li ta cyj ne go.

• W dniu 27 wrze śnia roz po czę ła się kom plek so wa
kon tro la gmi ny przez Re gio nal ną Izbę Ob ra chun -
ko wą w Opo lu.

• W dniu 29 wrze śnia od by ły się z udzia łem Bur mi -
strza, jed no cze śnie sze fa obro ny cy wil nej ćwi cze nia
z za kre su ak cji ku rier skiej na te re nie gmi ny.

• W dniu 30 wrze śnia roz po czę to od biór no wej ha li
wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie. Rów nież
w tym dniu od by ło się ode bra nie prac zwią za nych
z re wi ta li za cją za byt ko we go dę bu w Szy dłow cu Śl.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

OGŁOSZENIE
Burmistrza Niemodlina 

Burmistrz Niemodlina  ogłasza
przetarg nieograniczony na
sprzedaż autobusu JELCZ - ZASADA

Marka:  JELCZ - ZASADA
Typ:   L090M 12t
Rok produkcji : 2000 r.
Pierwsza rejestracja: 2000 r.
Przebieg: 330776,7 tys. km.
Liczba miejsc: 45
Nr rejestracyjny: OPO F355

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16
listopada  2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie  ul. Bohaterów powstań Śląskich
37,  pokój nr 64.

Cena wywoławcza: 27.800,00 złotych.  
Autobus można oglądać w dni robocze do 15

listopada 2010r. w godzinach  od 9.00 do 14.00, w
miejscowości Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Ślaskich
37, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przystępujący do przetargu są zobowiązani do
wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.
2.780 złotych   najpóźniej do dnia 12 listopada 2010r. na
konto Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - Bank
Spółdzielczy w Namysłowie O/ Niemodlin, nr konta 44
8890 1079 0009 4009 2006 0001.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto. 

Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje
najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
autobusu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,  od zawarcia
umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty
przeprowadzenia przetargu lub żaden z uczestników
przetargu ceny wyższej od ceny wywoławczej, co najmniej
o jedno postąpienie.

Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną
wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przeprowadzeniu przetargu.

Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który
zaoferuje cenę nabycia najwyższą wyższą od ceny
wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Przetarg
zostanie przeprowadzony z postąpieniem w wysokości
500,00 zł lub wielokrotności tej kwoty.

Do wylicytowanej ceny za autobus doliczony będzie
podatek VAT w wysokości 22%.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza
do odbycia przetargu.

Przybicie nastąpi na rzecz uczestnika, który
zaoferował najwyższą cenę. Faktura wystawiona zostanie
w terminie 7 dni po licytacji.

Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta po
dokonaniu zapłaty ceny nabycia.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po
dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy.

Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest
pracownik Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego Pan Witold Kuriata tel. 77/
4606-295 wew. 204.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie , stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Biuletynie
Informacji Publicznej   Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
w dzienniku Nowa Trybuna Opolska, w specjalistycznej
prasie poświęconej motoryzacji oraz w „Pulsie
Niemodlina”.
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Burmistrz Niemodlina ogłasza:

1.  I   nieograniczony    przetarg    ustny
na sprzedaż lokalu użytkowego (po

przedszkolu) o powierzchni 157,32 m2

położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej
w Grabinie wraz z udziałem wynoszącym
50,3% (503/1000) w nieruchomości wspólnej,
którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni
0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00100804/2; wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań.

Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa
się: z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i
łazienki usytuowanych na I piętrze i jednego
pomieszczenia położonego na II piętrze
(poddaszu) z pomieszczeniem przynależnym -
piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70 m² oraz
garażem o powierzchni 13,20 m² położonym w
budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Bu dy nek, w któ rym znaj du je się przed mio to -
wy lo kal jest bu dyn kiem o dwóch kon dy gna cjach
na ziem nych z pod da szem użyt ko wym i jest czę -
ścio wo pod piw ni czo ny. Nie ru cho mość po ło żo na
na ob sza rze nie po sia da ją cym pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie ze stu dium
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go Gmi ny Nie mo dlin znaj du je się
na te re nie za bu do wy miesz ka nio wej.

Cena wywoławcza: 150.000,00zł.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -

ne i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w pie nią -
dzu w wy so ko ści 15.000,00 zł. Wa dium na le ży
wpła cać w ter mi nie do 21 paź dzier ni ka 2010 r.
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień
wpły wu wa dium na wska za ne kon to.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są
w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, tel. (77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35, tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 26 paź dzier ni -
ka 2010 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie, o godz. 10.00.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za -
wia do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo -
wy sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią -
gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę, nie
póź niej niż do dnia za war cia umo wy prze no szą -
cej wła sność nie ru cho mo ści. Na byw ca po no si
po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre -
śli no ta riusz.

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli

osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca

wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba

ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie ustalonym przez
Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.

2.  I   nieograniczony   przetarg   ustny   
na sprzedaż lokalu użytkowego (po TP) o

powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku
nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z
udziałem wynoszącym 1,1% (11/1000) w
nieruchomości wspólnej, którą stanowi:
działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha
oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP10/00100804/2; wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań.

Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na parterze budynku, składa się z
jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w
instalację elektryczną. Obciążony jest umową
najmu zawartą na czas nieokreślony. Budynek, w
którym znajduje się przedmiotowy lokal jest
budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych
z poddaszem użytkowym i jest częściowo
podpiwniczony.

Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza rze nie po -
sia da ją cym pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Zgod nie ze stu dium uwa run ko wań i kie run -
ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go Gmi ny
Nie mo dlin znaj du je się na te re nie za bu do wy
miesz ka nio wej.

Cena wywoławcza: 2.000,00zł.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne

i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 200,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 21 paź dzier ni ka 2010 r. – do godz. 1400 lub
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień
wpły wu wa dium na wska za ne kon to.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są
w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi, tel. (77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35, tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 26 paź dzier ni -
ka 2010 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie, o godz. 10:40. 

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za -
wia do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo -
wy sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią -
gu 21 dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu.
Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła cić ce nę, nie
póź niej niż do dnia za war cia umo wy prze no szą -
cej wła sność nie ru cho mo ści. Na byw ca po no si
po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre -
śli no ta riusz.

Wpłacone wadium zostanie:
•  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli

osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca

wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba

ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie ustalonym przez
Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.

3. I  nieograniczony   przetarg   ustny
na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu

o powierzchni 14,40m² położonego przy
Rynku 25, 25a w Niemodlinie wraz z udziałem
wynoszącym 24/1000 w nieruchomości
wspólnej stanowiącej grunt – działkę nr 489
oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość zapisana w KW nr
OP1O/00089466/8. Stanowi własność Gminy
Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. 

Zgod nie z pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go śród mie ścia mia sta Nie mo dli na nie -
ru cho mość po ło żo na na te re nie prze zna czo nym
pod za bu do wę miesz ka nio wą ro dzin ną lub zbio -
ro wą z do pusz cze niem nie uciąż li wych usług. Po -
ło żo na jest w stre fie ochron nej za byt ko we go ukła -
du urba ni stycz ne go.

Garaż będący przedmiotem zbycia znajduje
się na I kondygnacji budynku usytuowanego w
południowej części nieruchomości (wjazd od ulicy
Drzymały).

Do lokalu przynależy udział we
współwłasności działki nr 489 o powierzchni
0,0659 ha,km. 8 wynoszący 24/1000 wraz z
udziałem we współwłasności części wspólnych
budynków posadowionych na tej działce.Teren
uzbrojony w sieć wodociągową i
elektroenergetyczną. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
8.000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w
pieniądzu w wysokości 800,00 zł. Wadium należy
wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie w terminie do 21 października 2010
r.- do godz.1400  lub na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079
0009 4009 2006 0003 prowadzone przez Bank
Spółdzielczy O/Niemodlin. Za termin  wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium na
wskazane konto. 

Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami, tel.77 4606-295
do 7 (pok. nr 36), tut. Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października
2010r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie, o godz. 11:20.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca
ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
•  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli

osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
•  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca

wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba

ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie ustalonym przez
Gminę, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Ponadto informuje się, że na tablicy
ogłoszeń znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego

• część działki nr 760/1 (2 x o powierzchni
17,50 m²) położonej przy Alei Wolności w
Niemodlinie,

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
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Pro jekt pie lę gna cji
dę bu w Szy dłow cu Ślą skim
za koń czo ny

W dniu 30 wrze śnia 2010 r. na stą pi ło uro czy ste
za koń cze nie pro jek tu pn.: „Świa dek Hi sto rii – Dąb
w Szy dłow cu”. W ra mach za da nia wy ko na no cię cia
pie lę gna cyj ne drze wa wraz z pra ca mi za bez pie cza -
ją cy mi, pra ce kon ser wa cyj ne do ty czą ce gła zu
z 1867r., któ ry upa mięt nia po je dy nek ry ce rzy
z 1537r., wy mia nę ogro dze nia oraz po sa do wie nie ta -
bli cy in for ma cyj nej.

Dąb w Szy dłow cu Ślą skim (zwa ny też dę bem
Pückle ra) na le ży do pierw szej dzie siąt ki naj star szych
dę bów w Pol sce. Dzię ki re ali za cji pro jek tu drze wo zo -
sta ło za bez pie czo ne, a je go oto cze nie uzy ska ło no wy
wy gląd. Koszt re ali za cji za da nia wy niósł bli -
sko 30 000 zł, z cze go po nad 17 000 zł sta no wi do -
fi nan so wa nie unij ne z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich w ra mach osi 4 Le ader Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

Grze gorz Krzyś ków

„Osiedlówka” 2010 - festyn
na osiedlu Reymonta 2

Fe styn, zwa ny po tocz nie „Osie dlów ką, od był się
25 wrze śnia br. Po nie waż za ba wa, pod czas któ rej
moż na by ło po tań czyć, zjeść kieł ba ski z gril la i ziem -
nia ki z ko cioł ka, trwa ła nie mal do sa me go ra na,
miesz kań cy już dziś pla nu ją fe styn na przy szły rok…

Red.

Kon kurs „Wa ka cje na nie mo dliń skich re je stra cjach” 
W dniu 5 paź dzier ni ka 2010 r. po wo ła na przez Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza ko mi sja wy ło ni ła lau re atów kon kur su „Wa ka cje na Nie -

mo dliń skich re je stra cjach”. Ideą kon kur su by ło przed sta wie nie wa ka cyj nych prze żyć lub od wie dza nych miejsc z nie mo dliń ską re je stra cją w tle oraz roz dy spo -
no wa nie miesz kań com Gmi ny Nie mo dlin ra mek do ta blic re je stra cyj nych. Za in te re so wa nie kon kur sem oka za ło się bar dzo du że, wy da no oko ło 250 kom ple tów
ra mek na któ rych wid nie je no wy herb na sze go mia sta jak i ad res no wej stro ny in ter ne to wej www.nie mo dlin.pl. 

Lau re ata mi kon kur su zo sta li:
miej sce I: Pau li na Płat kow ska
miej sce II: Be ata Za jonc
miej sce III: Ma rek Grun tow ski

Wy róż nie ni zo sta li: Ma te usz Osi piuk, Mi chał Dres sler, Krzysz tof Pie czon ka.
Ser decz nie gra tu lu je my zwy cięz com i wy róż nio nym miesz kań com na szej gmi ny. W dal szym cią gu ist nie je moż li wość ode bra nia bez płat nych ra mek do ta -

blic re je stra cyj nych z her bem Nie mo dli na. Za pra sza my do Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, II pię tro, po kój 33.
Wszel kie in for ma cji moż na uzy skać pod nr. tel. 77 4606 295 wew. 221

lub e -ma il: pro mo cja.ife@nie mo dlin.pl u Grze go rza Krzyś ków.

Dzie więć lat Mo na ru
w Gra czach

25 wrze śnia br. w Gra czach świę to -
wa no dzie wią tą rocz ni cę ist nie nia Do -
mu Mo na ru, któ ry po wstał z ini cja ty -
wy Woj cie cha Fi jał kow skie go, jed ne go
z li de rów Mo na ru i te ra peu ty. 

Swój dom w Gra czach zna la zło wie lu lu dzi,
któ rzy znaj do wa li się na ży cio wym za krę cie. Stał
się on dla nich, nie jed no krot nie, je dy ną for mą
po mo cy przy trud nym wy cho dze niu z na ło gu. 

W Gra czach znaj du je się fi lia Mo na ru ze
Zbic ka. Miesz kań cy gra czew skie go Mo na ru,
wspól ny mi si ła mi, na roz le głym, zie lo nym te re -
nie stwo rzy li m.in. bo isko do pił ki noż nej, szklar -
nię, ogró dek wa rzyw ny, ale ję spa ce ro wą, skal -
niak, po miesz cze nia go spo dar cze, si łow nię,
a przede wszyst kim przy tul ny dom ze sto łów ką,
sa lą kom pu te ro wą i in ny mi, po trzeb ny mi do co -
dzien ne go funk cjo no wa nia, rze cza mi. Po nad to
pręż nie dzia ła te atr, a tak że swo je pró by od by -
wa ją ze spo ły mu zycz ne. 

Dzie wią te uro dzi ny Mo nar w Gra czach ob -
cho dził wraz z go ść mi, któ ry mi by li: te ra peu ci
i przy ja cie le ze Zbic ka, by li miesz kań cy Mo na -
ru wraz z ro dzi na mi oraz przed sta wi cie le nie -
mo dliń skie go sa mo rzą du. 

kk

„Hi sto ria Lo kal na”
po raz czter na sty

W ra mach pro jek tu „Hi sto ria Lo kal na” Nie -
mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne, Bur mistrz
Nie mo dli na oraz Dom Współ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej, 25 wrze śnia br., zor ga ni zo wa li spo tka nie,
na któ rym miesz kań cy Mo le sto wic mo gli wy słu -
chać od czy tu dr Ja ni ny Do mskiej na te mat hi sto -
rii swo jej miej sco wo ści i oko lic

Przedod czy tem, nacmen ta rzu wiej skim wMo le -
sto wi cach, pro boszcz Gra czy ks. Tadeusz Wolański
i ewan ge lic ki pa stor Ryszard Pieron od pra wili, w ję zy -
ku pol skim i nie miec kim, na bo żeń stwo eku me nicz ne
w in ten cji spo czy wa ją cych tam zmar łych, po któ rym,
wobec no ści przed sta wi cie li władz Gmi ny Nie mo dlin,
Ra dy So łec kiej wsi Mo le sto wi ce, de le ga cji daw nych
miesz kań ców po wia tu nie mo dliń skie go oraz miesz kań -
ców Mo le sto wic i za pro szo nych go ści, na stą pi ło uro -
czy ste od sło nię cie i po świę ce nie ta bli cy pa miąt ko wej.

kk
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Świę to Pie czo ne go
Ziem nia ka

18 wrze śnia 2010 ro ku Ko ło Ło -
wiec kie nr 8 „Żubr” i ZSP w Gra bi nie
roz po czę li no wą tra dy cję, któ ra sprzy -
ja in te gra cji spo łecz no ści lo kal nej i łą -
czy roz ryw kę z na uką o śro do wi sku.

Jed na z ostat nich sło necz nych so bót
wrze śnia. Pod wia tą „Darz Bór” w Ja ku bo wi -
cach pra ca wre. Jed ni roz pa la ją ogni sko, in -
ni na ci na ją kieł ba ski. Po wo li po ja wia ją się
dzie ci z opie ku na mi. O go dzi nie 12.00 za czę -
ło się…

„Świę to Pie czo ne go Ziem nia ka” – na tą
oka zję Ko ło Ło wiec kie nr 8 „Żubr” za pro si ło
wy cho wan ków ZSP w Gra bi nie, ich ro dzi ców
i opie ku nów oraz wszyst kich chęt nych
pod wia tę do Ja ku bo wic na wspól ne świę to -
wa nie. Człon ko wie Ko ła Ło wiec kie go za pew -
ni li atrak cje dla dzie ci. Mło dzi lu dzie wy słu -
chi wa li pio se nek edu ka cyj nych o te ma ty ce
przy rod ni czej w wy ko na niu człon ka ze spo łu
„Żu bro sie” Wa cła wa Ma sły ka. Im pre zę pro -
wa dził Zbi gniew Go luch. 

Obok pie czo nych kieł ba sek i cie płej her -
ba ty, dzie ci słu cha ły opo wie ści o zwie rzę -
tach snu te przez pa nów łow czych. Przy oka -
zji uczy ły się, jak po móc zwie rzę tom pod czas
zi my. Kto wie naj le piej, co się dzie je ze zwie -
rzę ta mi pod czas zi my, jak nie człon ko wie
Ko ła Ło wiec kie go? To oni zna ją na sze la sy
od pod szew ki. Dzie ci mia ły oka zję wziąć
udział w kon kur sie eko lo gicz nym. Ra do ści
by ło co nie mia ra! Po go da do pi sa ła rów nie
do brze, jak fre kwen cja go ści. Mniej sze dzie -
ci ha sa ły po świe żo sko szo nej tra wie gra jąc
w „ber ka”. Te star sze, ra zem z do ro sły mi –
ro dzi ca mi i na uczy cie la mi – mo gły ozda biać
bomb ki cho in ko we. W przy szło ści za wi sną
one na szkol nej cho in ce. Spon so rem tej
atrak cji był pan Zbi gniew Go luch, wła ści ciel
opol skiej fir my ozdób cho in ko wych Gold -
-Glass.

„Świę to Pie czo ne go Ziem nia ka” by ło do -
sko na łą oka zją do in te gra cji lu dzi zwią za -
nych z ZSP w Gra bi nie. Dzię ki trwa ją cej
od daw na współ pra cy Szko ły z Ko łem Ło -
wiec kim nr 8 „Żubr” z Opo la, ucznio wie tej
pla ców ki mo gą nie od płat nie ko rzy stać z wia -
ty „Darz Bór” w Ja ku bo wi cach. Od by wa ją
się tam ogni ska, spo tka nia zi mą, ko mer sy.
„Świę to Pie czo ne go Ziem nia ka” ze wzglę du
na swo je wa lo ry edu ka cyj ne i wy cho waw -
cze ma wiel ką szan sę wpi sać się w tra dy cję
szko ły i re gio nu.

Da nu ta Ba bicz

W dniu 16 wrze śnia 2010 r. Pa ni Bro ni -
sła wa Eu ge nia Ko kow ska, dłu go let nia
miesz kan ka Nie mo dli na, ob cho dzi ła dzie -
więć dzie sią tą rocz ni cę uro dzin. 

Z tej oka zji, w in ten cji Ju bi lat ki, Pro boszcz Pa ra -
fii Nie mo dliń skiej Je rzy Chy łek spra wo wał mszę świę -
tą, a Pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń -
skiej w Nie mo dli nie Zbi gniew Ja giel nic ki wrę czył
pięk ny bu kiet kwia tów. Pa ni Ko kow ska od 1997 r. jest
człon kiem te go Sto wa rzy sze nia i przez sześć lat by -
ła Se kre ta rzem Za rzą du.

Eu ge nia Ko kow ska sa mo dziel nie za pla no wa ła
i wy ko na ła sztan dar dla sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Zie mi Do liń skiej w Nie mo dli nie, któ ry bu dzi po dziw
i uzna nie nie tyl ko wśród na szych człon ków, ale też

wśród in nych człon ków, za miesz ka łych w Do li nie,
gdzie sztan dar brał udział w od by wa ją cych się tam
uro czy sto ściach, w cza sie wy cie czek or ga ni zo wa -
nych przez Sto wa rzy sze nie.

O ta kich oso bach jak Pa ni Ko kow ska, nasz czło -
nek Jan Waj man, w swo jej książ ce „My z Kre so wej
Zie mi” na pi sał wiersz pt. „Chwa ła” – chwa ła ta kim
Lu dziom jak Pa ni Ko kow ska oraz IN NYM BO HA TE -
ROM te go wier sza.

Z oka zji ukoń cze nia dzie więć dzie sią te go ro ku
ży cia – Za rząd oraz Człon ko wie Sto wa rzy sze nia Przy -
ja ciół Zie mi Do liń skiej ży czą Sza now nej Ju bi lat ce du -
żo zdro wia oraz dłu gich lat ży cia. 

Zbi gniew Ja giel nic ki
Pre zes Sto wa rzy sze nia

Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej

„Chwa ła”
Chwa ła niech bę dzie tym wszyst kim, któ rzy w 1997 ro ku,
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej
W Nie mo dli nie za ło ży li, 
I Klub Do li nia ków z Oła wy do Sto wa rzy sze nia włą czy li.

Od te go cza su ra zem dzia ła li,
I Za rząd Sto wa rzy sze nia po wo ła li,
A na Pre ze sa Z. Ja giel nic kie go wy bra li,
Któ re go zna li, bom kie ro wał nie gdyś dwo ma bro wa ra mi.

Chwa ła niech bę dzie Człon kom Sto wa rzy sze nia,
Któ rzy z da le ka na ze bra nia przy jeż dża li,
I na od bu do wę Do liń skie go ko ścio ła da ry da wa li,
Bo o swo im ko ście le za wsze pa mię ta li.

Wiel ka chwa ła niech pa ni Ko kow skiej z Nie mo dli na,
Któ ra wła sno ręcz nie sztan dar wy ha fto wa ła,
Sztan dar jest pięk ny wszy scy go po dzi wia ją,
I dla wy ko naw czy ni wiel ki sza cu nek ma ją.

Chwa ła niech bę dzie tym, któ rzy z Do li ny nie po cho dzi li,
Ale do Sto wa rzy sze nia PZD chęt nie przy stą pi li,
I po mo cy przy bu do wie do liń skie go ko ścio ła 
Ni gdy nie od mó wi li.

Od kil ku lat już wy ciecz ki do Do li ny
Co ro ku wy jeż dża ją,
I tak Do li nia cy, jak i sym pa ty cy
Od no wio ny ko ściół po dzi wia ją.

Rów nież wła dza gmi ny w Nie mo dli nie
Udział w tym mia ła i Sto wa rzy sze nie PZD po pie ra ła,
A po pew nym cza sie umo wę part ner ską
Mię dzy mia sta mi Do li na i Nie mo dlin uro czy ście pod pi sa ła.

Rocz ni ca uro dzin Eu ge nii Ko kow skiej

Au tor wier sza – Jan Waj man – uro dzo ny w Do li nie na Kre sach Wschod nich, na ocz -
ny świa dek okrut nej hi sto rii na zna czo nej krwią Po la ków za miesz ku ją cych te re ny daw nej
Rzecz po spo li tej. Po woj nie po dzie lił lo sy wie lu swo ich ro da ków przy by wa jąc na Zie mię Ślą -
ską. Au tor po wie ści pt. „Uro dze ni na Do liń skiej Zie mi t. I i II”, „Chłop cy z Kre sów” oraz to -
mi ku wier szy „My z Kre so wej Zie mi”. Ak tyw ny spo łecz nik i dzia łacz na rzecz pa mię ci
o daw nych lo sach Po la ków na Wscho dzie. Czło nek nie mo dliń skie go Sto wa rzy sze nia Przy -
ja ciół Zie mi Do liń skiej. 
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• W dniu 31 sierp nia br., o godz. 8: 40, na ob wod ni -
cy Gra bi na, 34-let ni męż czy zna kie ru ją cy sa mo cho -
dem cię ża ro wym Vo lvo, skrę ca jąc na par king nie
ustą pił pierw szeń stwa dla nad jeż dża ją ce go znad
prze ciw ka sa mo cho du cię ża ro we go mar ki Mer ce -
des z na cze pą (kie row ca lat 44). W wy ni ku zda rze -
nia ob ra żeń cia ła do znał kie ru ją cy Mer ce de sem
(po dej rze nie wstrzą śnie nia mó zgu) i pa sa żer Vo lvo
(stłu cze nia gło wy). Stra ty – 250 tys. zł;

• W dniu 31 sierp nia br., o godz. 14: 30, w Ja czo wi -
cach dwu dzie sto sied mio let ni kie ru ją cy sa mo cho -
dem Hon da pod jął ma newr wy prze dza nia sa mo -
cho du cię ża ro we go i bę dąc na wy so ko ści ka bi ny
kie row cy po jaz du cię ża ro we go za uwa żył ja dą cy
znad prze ciw ka po jazd. Chcąc unik nąć zde rze nia
czo ło we go zje chał do przy droż ne go ro wu, a na -
stęp nie ude rzył w drze wo. W wy ni ku zda rze nia ob -
ra żeń cia ła do znał kie row ca (uraz gło wy i ogól ne
po tłu cze nia) oraz pa sa żer (uraz gło wy, krę go słu pa
szyj ne go, po włok brzusz nych i ogól ne po tłu cze nia).
Stra ty – 10 tys. zł;

• W dniu 1 wrze śnia br., o godz. 17: 45, w Nie mo dli -
nie (os. Pia stów) To masz G. (lat 31) uszko dził ka sę
fi skal ną. W tym sa mym miej scu i cza sie, ten sam
spraw ca gro ził po zba wie niem ży cia Agniesz ce S.
Stra ty – 3,5 tys. zł;

• Mię dzy 13 sierp nia a 1 wrze śnia br., w Ra do szo wi -
cach nie zna ny spraw ca skradł ze sto do ły 25 m
prze wo du elek trycz ne go. Stra ty – 450 zł;

• W dniu 2 wrze śnia br., o godz. 15: 00, w Nie mo dli -
nie, na skrzy żo wa niu uli cy Woj ska Pol skie go z uli cą
Al. Wol no ści kie ru ją cy sa mo cho dem Sko da Octa via
(lat 51) skrę ca jąc w le wo nie ustą pił pierw szeń -
stwa kie ru ją ce mu mo to cy klem Ka wa sa ki (lat 54),
któ ry w wy ni ku zda rze nia do znał ob ra żeń cia ła (zła -
ma nie pra we go pod udzia). Stra ty – 2 tys. zł;

• W dniach 2-3 wrze śnia br., w Gra czach na ul. Krę -
tej, nie zna ny spraw ca wła mał się do skle pu, z któ -
re go skradł pie nią dze i przy bo ry szkol ne. Stra ty –
507 zł;

• W dniu 4 wrze śnia br., o godz. 4: 24, na sta cji Shell
w Rzę dzi wo jo wi cach (au to stra da A4) nie zna ny
spraw ca za tan ko wał 50 l ben zy ny i nie pła cąc od -
je chał. Stra ty – 258 zł;

• Mię dzy 1 lip ca a 1 wrze śnia br., w Nie mo dli nie
na ul. 700-le cia nie zna ny spraw ca z te re nu po se sji
skradł sta lo wą po kry wę i pięć sztuk mo sięż nych
śrub. Stra ty – 3,7 tys. zł;

• W dniu 10 wrze śnia br., w Nie mo dli nie na ul. Opol -
skiej po li cjan ci w po ści gu za trzy ma li nie trzeź we go

(1,70 pro mi la) Ja ku ba S. lat 26, za miesz ka łe go
w Nie mo dli nie, po ru sza ją ce go się sa mo cho dem
Hon da Ci vic oraz je go pa sa że rów – Kac pra L. lat 22
i Szy mo na G. lat 17, za miesz ka łych w Nie mo dli nie,
któ rzy w go dzi nach 0: 00 – 0: 50 su ge ro wa li po sia -
da nie bro ni i gro zi li po bi ciem pra cow ni kom sta cji
Shell, skra dli nie usta lo ną kwo tę pie nię dzy, po czym
sa mo cho dem od da li li się w kie run ku Ny sy, a na stęp -
nie w skle pie We stern Mo no pol, gro żąc po bi ciem
eks pe dient ce, skra dli jej 1500 zł;

• 9-10. 09. 2010 r. w Gra czach na uli cy XXX – le cia,
nie zna ny spraw ca wła mał się do skle pu spo żyw cze -
go, z któ re go skradł pie nią dze, pa pie ro sy, al ko hol
i sło dy cze. Stra ty – 1500 zł;

• W dniu 11 wrze śnia br., o godz. 20: 14, na ob wod -
ni cy Gra bi na po li cjan ci za trzy ma li kie ru ją ce go sa -
mo cho dem Peu ge ot (lat 46), któ ry kie ro wał po jaz -
dem wbrew za ka zo wi są do we mu;

• W dniu 11 wrze śnia br., o godz. 4: 00, w Nie mo dli -
nie na uli cy Opol skiej, nie zna ny spraw ca z kie sze ni
kurt ki skradł te le fon ko mór ko wy. Stra ty – 1,5 zł;

• W dniu 16 wrze śnia br., o godz. 12: 00, w Nie mo -
dli nie na uli cy Bo ha te rów Po wstań Ślą skich” nie zna -
ny spraw ca pry snął w twarz nie usta lo ną cie czą
oraz prze wró cił na pod ło gę ko bie tę, a na stęp nie
skradł pie nią dze w kwo cie 16,9 tys. zł;

• W dniu 18 wrze śnia br., o godz. 2: 30, w Nie mo dli -
nie na uli cy Drzy ma ły, nie zna ny spraw ca przy ci -
ska jąc do mu ru obez wład nił męż czy znę, któ re mu
skradł te le fon ko mór ko wy. Stra ty – 200 zł;

• W dniu 17 wrze śnia br., o godz. 21: 30, na sta cji
Shell w Rzę dzi wo jo wi cach (au to stra da A4) gru pa
oko ło sie dem dzie się ciu ki bi ców Za głę bia So sno wiec
skra dła ze skle pu na sta cji pa liw Shell na po je, sło -
dy cze i pi wo. Stra ty – 700 zł;

• 17-18. 09. 10 Nie mo dlin, ul. Ry nek, nie zna ny spraw -
ca skradł sa mo chód mar ki Peu ge ot 206, po czym
rzu cił go w sta nie uszko dzo nym. Stra ty 1 tys. zł;

• 17-20.09.10 Nie mo dlin, ul. Par ko wa, nie zna ny
spraw ca wła mał się do zbior ni ka pa liw w sa mo -
cho dzie cię ża ro wym, z któ re go skradł 50 l ON oraz
znisz czył joy stick do ste ro wa nia ko par ki. Stra ty –
3,4 tys. zł;

• 22-23.09.10 Nie mo dlin, ul. Opol ska, nie zna ny
spraw ca wła mał się do ba ra ku punk tu zło mu, z któ -
re go skradł miedź i mo siądz. Stra ty – 5 tys. zł.

• 27.09.10, o go dzi nie 9: 45, na Dro dze Kra jo wej 46
(zjazd na Brzęcz ko wi ce) kie row ca sa mo cho du cię ża -
ro we go z nie usta lo nej przy czy ny zje chał na prze ciw -
le gły pas ru chu. Ja dą cy tym pa sem sa mo chód stra -
żac ki, by unik nąć zde rze nia z au tem, za czął
ha mo wać. Wte dy w je go tył ude rzył ja dą cy za nim
dru gi sa mo chód stra żac ki. W wy ni ku wy pad ku
do szpi ta la prze wie zio nych zo sta ło dwóch stra ża -
ków. 

• W śro dę, 6 paź dzier ni ka, oko ło go dzi ny 14: 20, do -
szło do wy pad ku na dro dze kra jo wej nr 46 w Nie -
mo dli nie. Z roz mo wy świad ków wy ni ka, że kie ru ją -
cy Me ga ne za trzy mał się przed przej ściem dla
pie szych, a ja dą cy za nim Opel nie za cho wał od po -
wied niej ostroż no ści i ude rzył w nie go. Nie wia do -
mo, co by ło przy czy ną wy pad ku, mo że te le fon ko -
mór ko wy, pa pie ros, nad mier na pręd kość, a mo że
po pro stu brak uwa gi.

Ze bra ła: Ka ta rzy na Knie ja

Walcz my z nie le gal ny mi
wy sy pi ska mi śmie ci!

Spa ce ru jąc mniej uczęsz cza ny mi
szla ka mi Gmi ny Nie mo dlin, w po bli żu
te re nów le śnych i za gaj ni ków, czę sto
moż na na po tkać przy kry wi dok pię -
trzą cych się wo kół śmie ci.

Miesz kań cy na gmin nie wy rzu ca ją do ro -
wów i la sów róż ne go ro dza ju od pa dy, zu ży te
sprzę ty, czę ści sa mo cho do we i in ne nie po -
trzeb ne rze czy po zby wa jąc się kło po tu. Ich po -
se sje pięk nie ją, a la sy umie ra ją rów nież z nad -
mia ru te go, co wy pro du ko wa li lu dzie... 

W Mi cha łów ku, po ło żo nym za le d wie kil ka
ki lo me trów od Nie mo dli na, nie opo dal miej -
sco we go bo iska i fer my dro biar skiej, na ścież -
ce pro wa dzą cej do la su, moż na na tknąć się
na pły ty aze be sto we, któ re są za gro że niem
za rów no dla śro do wi ska na tu ral ne go, jak i dla
zdro wia miesz kań ców. Z pew no ścią ten, kto
wy rzu cił je do la su nie zda wał so bie spra wy
z te go, że mo że za szko dzić nie tyl ko na tu rze,
za nie czysz cza jąc po wie trze, ale przede wszyst -
kim so bie. 

Sza nuj my zie leń, dbaj my o czy stość i es te -
tycz ny wy gląd na szej oko li cy, nie wy rzu caj my
nie bez piecz nych od pa dów do la su – wy star czy
odro bi na wy obraź ni, by za po biec skut kom,
któ re mo gą być nie od wra cal ne. 

kk

Trzy ma my rę kę na pul sie

Azbest
- Michałówek

Obok śmietnika
- Michałówek

Grodziec
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Wi told Tu row ski – dy rek tor nie mo dliń skie go Od -
dzia łu Ban ku Spół dziel cze go w Na my sło wie (do mar -
ca 2010 r.). Dzię ki nie mu pla ców ka zna czą co się roz wi -
nę ła i uno wo cze śni ła, ukie run ko wa ła się przede
wszyst kim na ob słu gę lo kal nej przed się bior czo ści i miej -
sco wych rol ni ków. Wspie ra ła i na dal wspie ra wie le
przed się wzięć kul tu ral nych, spor to wych i cha ry ta tyw -
nych. 

Na wnio sek Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa
Stan kie wi cza, Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi uho no -
ro wał Wi tol da Tu row skie go od zna ką „Za słu żo ny dla
roz wo ju rol nic twa”. Bur mistrz Nie mo dli na wrę czył
przed się bior cy to pre sti żo we wy róż nie nie 7 wrze śnia br.

PN: Do stał Pan ho no ro wą od zna kę „Za słu -
żo ny dla roz wo ju rol nic twa”, przy zna ną przez
Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi – to wy róż -

nie nie i na gro da za wie lo let nią pra cę – pro szę
opo wie dzieć o swo jej ka rie rze za wo do wej.

Wi told Tu row ski: Uro dzi łem się i wy cho wa łem
na wsi, na wsi też miesz kam. Ukoń czy łem stu dia rol ni cze
na Aka de mii Rol ni czej w Po zna niu. Ca łe ży cie za wo do we
po świę ci łem pra cy na rzecz wsi i rol nic twa. Prak ty kę rol -
ni czą zdo by wa łem pra cu jąc w Kom bi na cie Rol nym Głub -
czy ce, wcze śniej w Kom bi na cie Rol nym Czem piń w po -
znań skiem oraz w Kom bi na cie Rol nym Go raj
w wo je wódz twie go rzow skim. Prze nio słem tam do świad -
cze nia z kom bi na tu w Głub czy cach, po ziom wy ni ków był
na zie mi go rzow skiej znacz nie niż szy niż w kom bi na tach
opol skich. 

W 1983 ro ku za czą łem pra cę w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie, ja ko kie row nik Gmin nej Służ by Rol nej, na -
stęp nie by łem za stęp cą Na czel ni ka Gmi ny – pod le ga ły
mi spra wy wsi i go spo darstw rol nych.

W 1999 ro ku za czą łem pra cę w Ban ku Spół dziel czym
w Nie mo dli nie, któ ry zaj mu je się głów nie spra wa mi rol ni -
ków. Naja trak cyj niej sze swo je ofer ty kie ru je on wła śnie
do nich. `

Hi sto ria po wsta nia Ban ku Spół dziel cze go w Nie mo dli -
nie się ga 1946 r., zo stał on za ło żo ny przez rol ni ków i dla rol -
ni ków. 

Obec nie udzia łow ców Ban ku Spół dziel cze go w Nie mo -
dli nie jest po nad dwa ty sią ce (2192 na dzień 31-12-2009). 

Je śli cho dzi o wy róż nie nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi, któ re do sta łem, to by łem bar dzo za sko czo ny – nie
spo dzie wa łem się te go. Wy ko ny wa łem po pro stu swo ją
ro bo tę, jak naj le piej. Je śli ktoś po pa trzył na ca łość mo je go
za wo do we go ży cia i po sta no wił je uho no ro wać, to się bar -
dzo cie szę i je stem wdzięcz ny.

PN: Jak Pan wspo mi na swo ją pra cę na sta -
no wi sku Dy rek to ra Ban ku Spół dziel cze go w Nie -
mo dli nie? 

Wi told Tu row ski: Był to, obok pra cy w Urzę dzie
Miej skim w Nie mo dli nie, je den z naj lep szych okre sów mo -
je go ży cia za wo do we go. Wspa nia li współ pra cow ni cy, do -
bra at mos fe ra, przy jaź ni klien ci, bar dzo mi to od po wia da -
ło.

PN: W ja kiej kon dy cji fi nan so wej po zo sta wił
Pan bank swo je mu na stęp cy? 

Wi told Tu row ski: W Ban ku Spół dziel czym za -
czą łem pra cę 1 stycz nia 1999 ro ku, w mo men cie po łą -
cze nia się nie mo dliń skie go Ban ku Spół dziel cze go z na -
my słow skim. Dzię ki te mu zwięk szy ły się moż li wo ści
na sze go ban ku. Że by to zo bra zo wać war to po wie dzieć,
że 1 stycz nia 1999 ro ku, su ma kre dy tów, ja kie bank
udzie lił, by ła na po zio mie dwóch mi lio nów, na to miast
jak od cho dzi łem by ło pra wie szes na ście mi lio nów kre -
dy tów, przy czym po nad osiem dzie siąt pro cent w rol nic -
twie. By wa ło i tak, że kre dy ty prze kro czy ły na wet dwa -
dzie ścia mi lio nów. Na stą pił spa dek do szes na stu
mi lio nów, po nie waż mniej się u nas kre dy to wa ły gmi na
nie mo dliń ska i tu ło wic ka. 

PN: Jak Pan wy peł nia czas na eme ry tu -
rze? 

Wi told Tu row ski: Du żo cza su zaj mu je mi co -
dzien na pra ca w do mu – re mon ty miesz ka nia, obo wiąz -
ki z tym zwią za ne. Na wsi za wsze się coś znaj dzie – a to
zro bie nie chod ni ka, za gro dy dla psa itd. Gdy pra co wa łem
uda wa ło mi się znaj do wać na to czas tak, by nie ucier pia -
ły spra wy za wo do we, te raz jest to tym bar dziej moż li we.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Z Wi tol dem Tu row skim roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

PN: Pa nie Bur mi strzu - kie dy po wsta nie ob -
wod ni ca Nie mo dli na?

Mi ro sła w Stan kie wi cz: To do bre py ta nie. Mam
na dzie ję, tak jak i in ni miesz kań cy, że nie ba wem. Re al nie
rzecz uj mu jąc, je stem prze ko na ny, że ob wod ni ca po wsta -
nie do koń ca 2013 ro ku. In we sto rem jest prze cież Ge ne -
ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad w War sza wie.
To do niej na le ży skie ro wać to py ta nie.

PN: Dla cze go tak dłu go trwa ją pro ce du ry
zwią za ne z tą in we sty cją?

Mi ro sła w Stan kie wi cz:: Do pie ro co upra wo moc -
ni ła się de cy zja śro do wi sko wa dla na szej ob wod ni cy. Te raz
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo -
lu ogło si prze targ na pra ce pro jek to we ob wod ni cy. Na stęp -
nie Wo je wo da Opol ski wy da de cy zję o po zwo le niu na bu -
do wę. Do pie ro po tem GDD KiA ogło si ko lej ny prze targ
na bu do wę ob wod ni cy. Ta kie są pro ce du ry. W trak cie prac
nad tą in we sty cją po ja wi ły się ko lej ne, wcze śniej nie prze -

wi dy wa ne kom pli ka cje. Ob szar, przez któ ry ma prze bie gać
ob wod ni ca, zo stał za li czo ny do ob sza rów szcze gól nie chro -
nio nych w Eu ro pie, tak zwa nej Na tu ry 2000. To z ko lei
w zna czą cy spo sób wy dłu ży ło pro ces in we sty cyj ny. Ob wod -
ni ca Nie mo dli na mu sia ła przejść przez pro ces uzgod nień
zgod nych nie tyl ko z pra wem pol skim, ale rów nież w zgo -
dzie z dy rek ty wa mi Unii Eu ro pej skiej. Nikt nie mo że so bie
po zwo lić na po wtó rze nie nie koń czą cych się pro te stów
zwią za nych z bu do wą ob wod ni cy po przez te re ny Ro spu dy.

PN: Znie cier pli wie nie miesz kań ców jest już
bar dzo du że. Nie chce my żyć w mie ście peł nym
spa lin, spę ka nych bu dyn ków i nie bez piecz nych
przejść dla pie szych…

Mi ro sła w Stan kie wi cz:: Ro zu miem znie cier -
pli wie nie miesz kań ców. Sam trzy krot nie bra łem udział
w pro te stach, któ re mia ły za za da nie na gło śnie nie me -
dial ne na sze go pro ble mu. Po dej mo wa łem też i in ne
dzia ła nia zmie rza ją ce do roz po czę cia bu do wy ob wod -
ni cy Nie mo dli na.

PN: Mógł by pan przy bli żyć na szym Czy tel -
ni kom te dzia ła nia?

Mi ro sła w Stan kie wi cz:: Kie dy trzy la ta te mu
obec ny Wo je wo da Opol ski Ry szard Wil czyń ski obej mo wał
swo ją funk cję, wój to wie i bur mi strzo wie po wia tu opol -
skie go przed sta wia li naj bar dziej pa lą ce pro ble my swo ich
gmin. Wte dy zgło si łem wnio sek o bu do wę ob wod ni cy
Nie mo dli na. Po cząt ko wa nasz pro blem bra ku ob wod ni cy
był na da le kim miej scu w hie rar chii pro ble mów wo je -
wódz twa. Przez ko lej ne mie sią ce sy tu acja się zmie nia ła.
Ko lej ne roz mo wy, ko lej ne spo tka nia po zwo li ły na zmia nę
po strze ga nia pro ble mu bra ku ob wod ni cy Nie mo dli na.
Od by li śmy dwa la ta te mu, wspól nie z GDD KiA, kon sul ta -
cje spo łecz ne na te mat wy bo ru prze bie gu ob wod ni cy.
Przez dwa la ta trwa ły przy go to wa nia do mon ta żu fi nan -
so we go bu do wy ob wod ni cy. Ma my za pew nie nie o sfi -
nan so wa niu in we sty cji z bu dże tu pań stwa. Dziś pra wie
wszy scy miesz kań cy wo je wódz twa są prze ko na ni o ko -
niecz no ści bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Uzna nie
za prio ry te to wą bu do wę ob wod ni cy Nie mo dli na oraz za -
pew nie nie pierw szych środ ków fi nan so wych na jej re ali za -
cję, to do brze ro ku ją ce prze słan ki na szyb ką re ali za cję tej,
tak ocze ki wa nej in we sty cji.

PN: Ma my rok 2010, rok ko lej nych ocze ki -
wań…

Mi ro sła w Stan kie wi cz:: Tak, to jest rok prze ło -
mo wy. Za rząd Wo je wódz twa Opol skie go uznał bu do wę
ob wod nic Nie mo dli na i Ny sy ja ko prio ry te to we dla roz -
wo ju wo je wódz twa. W mar cu bra łem udział w po sie dze -
niu Ko mi sji Oce ny Przy go to wa nia In we sty cji w War sza -
wie, gdzie za pa dła de cy zja o wpi sa niu in we sty cji bu do wy
ob wod ni cy Nie mo dli na do in we sty cji o zna cze niu kra jo -
wym. Je stem współ za ło ży cie lem Ko mi te tu ds. mo ni to ro -
wa nia bu do wy ob wod nic Nie mo dli na i Ny sy. Do prac Ko -
mi te tu zo sta li za pro sze ni pa no wie: Jan Olek sa, Marian
Oleksa oraz Le szek Wo ło wiec. Ko mi tet wy dał ulot kę in for -
ma cyj no -pro mo cyj ną. Na mo je za pro sze nie dwu krot nie
peł nił dy żur po sel ski Wi ce mi ni ster In fra struk tu ry Ta de usz
Jar mu zie wicz. Pod czas spo tkań oczy wi stym był fakt po -
dej mo wa nia pro ble mu bu do wy na szej ob wod ni cy. W se -
sji Ra dy Miej skiej wziął udział Se na tor RP Nor bert Kraj -
czy. Uda ło się prze ko nać wszyst kich par la men ta rzy stów
opol skich o ko niecz no ści bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na.
Na mój wnio sek od by ła się wspól na se sja Rad Miej skich
Nie mo dli na i Ny sy w spra wie przy spie sze nia bu do wy
obu ob wod nic. Obec nie ob wod ni ca Nie mo dli na jest wpi -
sa na do rzą do we go pro jek tu bu do wy dróg kra jo wych.
Wszyst kie te dzia ła nia wy ma ga ły przy go to wań i cza su
na ich re ali za cję. W Pol sce jest ok. 400 przy go to wa nych
ob wod nic. Wal czę o to, aby jed ną z pierw szych by ła ob -
wod ni ca Nie mo dli na. Ty le i aż ty le zdo ła łem osią gnąć
w cią gu za le d wie 36 mie się cy. Dla jed nych za ma ło, dla
in nych – zna ją cych pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne – bar dzo
krót ki czas na przy go to wa nie in we sty cji war tej bli sko 200
mi lio nów zło tych. 

PN: Jest Pan prze ko na ny, że te dzia ła -
nia da ją gwa ran cję roz po czę cia bu do wy ob -
wod ni cy?

Mi ro sła w Stan kie wi cz:: Zde cy do wa nie nie. Mu -
si my wszy scy pil no wać, aby ta in we sty cja zo sta ła roz po -
czę ta. Je ste śmy bli sko suk ce su. Ale to jesz cze nie jest suk -
ces. Suk ce sem bę dzie fak tycz ne roz po czę cie bu do wy
ob wod ni cy. Te go so bie i miesz kań com Nie mo dli na szcze -
rze ży czę.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Na te mat ob wod ni cy Nie mo dli na z Bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf



PN: 21 wrze śnia br. Nie mo dliń skie To -
wa rzy stwo Re gio nal ne za ca ło kształt pra -
cy na rzecz pro pa go wa nia dzie dzic twa kul -
tu ro we go i przy rod ni cze go Zie mi
Nie mo dliń skiej ode bra ło sta tu et kę Zło te -
go So ko ła. Jak Pan trak tu je tę na gro dę?

Le sław Ja nic ki: To du że wy róż nie nie, cie szy -
my się bar dzo, że na szą pra cę w śro do wi sku do -
strze żo no i do ce nio no. 

PN: Od 1992 ro ku, od kąd ist nie je Nie -
mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne, or -
ga ni zu ją Pań stwo na te re nie by łe go po -
wia tu nie mo dliń skie go od czy ty, wy ciecz ki,
wy da je cie al bu my i książ ki o te ma ty ce lo -
kal nej – ja ki mi osią gnię cia mi mo gą się
Pań stwo po szczy cić? 

Le sław Ja nic ki: Spró bu ję je opi sać na przy -
kła dzie sa mych pu bli ka cji. Od po cząt ku ist nie nia na -
sze go To wa rzy stwa wy da li śmy ich kil ka dzie siąt. Są to
książ ki, bro szu ry, ka len da rze, wy daw nic twa oko licz -
no ścio we. Wszyst kie uda je nam się wy da wać w na -
kła dzie od kil ku set do ty sią ca eg zem pla rzy. Pierw szą
pu bli ka cją zwar tą by ła „Bi blio gra fia Zie mi Nie mo -
dliń skiej za la ta 1945-1993” (oprac. L. Ja nic ki).
W 1998 ro ku uka zał się „Ze spół przy rod ni czo -kra jo -
bra zo wy Lip no na Ślą sku Opol skim” - prze wod nik
pod re dak cją Alek san dry Pasz kow skiej. Pu bli ka cja
spo tka ła się z ogrom nym za in te re so wa niem
i w 2003 ro ku zro bi li śmy do druk po sze rzo ny o opis
ścież ki kul tu ro wej, a więc ko lej ne ty siąc eg zem pla rzy.
W 1999 ro ku wy da li śmy „Ze spół przy rod ni czo -kra jo -
bra zo wy w Lip nie” – ko men ta rze, sce na riu sze – ma -
te ria ły dy dak tycz ne opra co wa ne przez gru pę na -
uczy cie li. W 2000 ro ku dwie pu bli ka cje au tor stwa
Paw ła Le lon ka: pięk na ksią żecz ka „Le gen dy i po da -
nia znad Ści na wy Nie mo dliń skiej” i ka se ta VHS z 45-
mi nu to wym fil mem dy dak tycz nym o Par ku w Lip -
nie. Ko lej na pu bli ka cja, nie zwy kle ce nio na przez
mi ło śni ków i ba da czy re gio nu, to mo no gra ficz na,
bo ga to ilu stro wa na książ ka Alek san dry Pasz kow -
skiej „Za mek w Nie mo dli nie”. Dzie je i ar chi tek tu ra –
efekt kil ku let niej pra cy au tor ki. W 2008 ura czy li śmy
mi ło śni ków po ezji pięk nym al bu mem „Fo to gra fia po -
ezji -po ezja fo to gra fii” – to wspól ne dzie ło czwór ki
przy ja ciół: Ed mun da Bo rzem skie go, Ewy Maj-Szczy -
giel skiej, Ta de usza So ro czyń skie go i Woj cie cha Ska -
łu by. Przed kil ku la ty wy dru ko wa li śmy kil ka ty się cy
pocz tó wek z Nie mo dli na. Nie prze rwa nie od 1993 ro -
ku wy da je my Ka len darz Re gio nal ny NTR, któ rym
do ku men tu je my kra jo braz kul tu ro wy daw ne go po -
wia tu nie mo dliń skie go – to bar dzo cie ka wy ma te riał
do edu ka cji re gio nal nej. Opi sy wa li śmy m.in. hi sto rię
ko ścio łów w Ro gach, Kra snej Gó rze, Nie mo dli nie,
Przy dro żu Ma łym, zam ki i pa ła ce w Kor fan to wie, Tu -
ło wi cach, Dą bro wie Nie mo dliń skiej, hi sto rię od lew -
ni że li wa w Tu ło wi cach Ma łych, dzie je mły nar stwa
na Zie mi Nie mo dliń skiej, po mni ki hi sto rii jak fi gu ra

Św. Flo ria na czy Ka plicz ka Pu stel ni ka. Zda rza się, że
ka len da rzem sta ra my się upa mięt nić ja kieś waż ne
dla spo łecz no ści lo kal nej wy da rze nie jak np. pe re gry -
na cja ko pii Ob ra zu Mat ki Bo skiej Ja sno gór skiej
w 1996 ro ku. Ka len darz ten zdo bi ły ry sun ki wszyst -
kich ko ścio łów de ka na tu nie mo dliń skie go, au tor stwa
na sze go ko le gi Zbi gnie wa Ko rze niow skie go. Na le ży
też wspo mnieć o opra co wa nych przez Hen ry ka Gał -
kow skie go kil ku na stu prze wod ni kach po tra sach na -
szych raj dów. W nich rów nież znaj du je my wie le cie -
ka wych in for ma cji. Do na szych suk ce sów za li czył bym
rów nież owo ce pro jek tu Ogród Ja na Ne po mu ka -
-pro gram przy wró ce nia po wszech nej świa do mo ści
Par ku w Lip nie. Re ali zu je my go od 1993 ro ku i jest on
do dzi siaj osią na szych dzia łań.

PN: Czy miesz kań ców Gmi ny Nie mo dlin
in te re su je hi sto ria swo ich miej sco wo ści
i dzie je daw ne go po wia tu nie mo dliń skie go?

Le sław Ja nic ki: Lu dzie są cie ka wi swo je go
miej sca. Nie mal wszyst kie eg zem pla rze na szych wy -
daw nictw są już w rę kach czy tel ni ków, trze ba bę dzie
po my śleć o wzno wie niach. Na od czy ty i spo tka nia
au tor skie przy cho dzi zwy kle kil ka dzie siąt osób. Za in -
te re so wa nie nie ma le je. W cy klu od czy tów Hi sto ria
Lo kal na, któ ry od dwóch lat re ali zu je my z Do mem
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej i Bur mi strzem Nie -
mo dli na, uczest ni czy ło już po nad pię ciu set słu cha czy.
Znam też oso by, któ re, choć rzad ko uczest ni czą
w spo tka niach, in te re su ją się tym co ro bi my, cze ka -
ją na ko lej ne pu bli ka cje. Spo ro osób do wie dziaw szy
się o wy róż nie niu Zło tym So ko łem szcze rze nam gra -
tu lo wa ło cie sząc się, że do ce nio no na szą pra cę. To
bar dzo mi łe, ale też zo bo wią zu ją ce.

PN: Czy Wa sza dzia łal ność do cie ra
rów nież do mło dzie ży – jak za in te re so wać
ją hi sto rią, kul tu rą, sztu ką? 

Le sław Ja nic ki: Or ga ni zo wa ne przez nas
od osiem na stu lat im pre zy są otwar te, in for mu je my
o nich z wy prze dze niem wszyst kich miesz kań ców,
rów nież mło dzież. NTR nie jest za mknię tym krę giem,
za pra sza my wszyst kich. Mło dzi lu dzie, ucznio wie,
chcąc le piej po znać hi sto rię miej sca, w któ rym miesz -
ka ją, się ga ją do na szych pu bli ka cji – wcze śniej by ły
one bar dzo skrom ne lub nie by ło ich wca le. Zor ga ni -
zo wa li śmy sześć edy cji Kon kur su Wie dzy o Ze spo le
Przy rod ni czo -Kra jo bra zo wym w Lip nie, w któ rym
uczest ni czy ło kil ku set uczniów nie tyl ko z Nie mo dli -
na, ale i z Kor fan to wa, Tu ło wic, Ści na wy Ma łej, Ro -
gów a na wet Pu szy ny. Nie wszy scy lu bią hi sto rię, ale
przy wią za nie mło dych lu dzi do bli skiej oj czy zny mo -
że ob ja wiać się tak że po przez twór czość. Dla nich or -
ga ni zo wa li śmy, na przy kład, kon kurs fo to gra ficz ny,
kon kur sy pla stycz ne. Na uczy cie le – człon ko wie na -
sze go To wa rzy stwa, an ga żu ją uczniów do róż nych
za jęć re kre acyj nych, po znaw czych i ar ty stycz nych.
Wspo mnę tu cho ciaż by in sce ni za cje le gend o Św. Flo -
ria nie, o Sti nie czy o Gwieź dzie ziem nej pre zen to wa -
ne spo łecz no ści lo kal nej przez uczniów Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 i dzie ci ze Świe tli cy Śro do wi sko wej
w Nie mo dli nie.

W cy klu „Hi sto ria Lo kal na” też uczest ni czą mło -
dzi lu dzie. Oprócz te go or ga ni zu je my spo tka nia
przy ogni sku, ma jów ki ro we ro we. Od wie dza my naj -
cen niej sze miej sca, po dzi wia my ka plicz ki w po lu, ko -
ściół ki wiej skie, cmen ta rze. Cie ka we są raj dy dwu -
dnio we. W jed nym z nich bra ło udział

dzie więć dzie siąt osób, ca łe ro dzi ny! W ze szłym ro ku
by li śmy na raj dzie, któ ry na zwa li śmy „Po dró żą
do Księ gi Hen ry kow skiej” – zwie dzi li śmy Hen ry ków
na Dol nym Ślą sku. Wy jaz dy za wsze wią żą się z waż -
nym wy da rze niem hi sto rycz nym. My ślę, że jest to cie -
ka wa ofer ta dla mło dych.

PN: Czym Zie mia Nie mo dliń ska wy róż -
nia się na tle in nych gmin? 

Le sław Ja nic ki: Czym się wy róż nia – nie
wiem, na pew no jest wie le ta kich rze czy – ja zaj mu -
ję się tym, czym się zaj mu ję, po nie waż tu się uro dzi -
łem, tu ży ję. Du żo za le ży od wraż li wo ści czło wie ka
na to, co go ota cza, co da ła na tu ra. Oko li ce Bo rów
Nie mo dliń skich są pięk ne, moż na tu po dzi wiać ma -
low ni czo po ło żo ne la sy, sta wy, obiek ty hi sto rycz ne.
Te ren jest cie ka wy, a Księ stwo Nie mo dliń skie, przez
swo je po ło że nie mię dzy Opo lem a Ny są, by ło zna -
czą ce dla hi sto rii Ślą ska. To, że jest co po ka zać, naj -
le piej wi dać wła śnie prze glą da jąc na sze pu bli ka cje,
a każ de or ga ni zo wa ne przez NTR spo tka nie mo że
być po cząt kiem dal szych po szu ki wań. Od kryw ca mi
skar bów na szej hi sto rii, kul tu ry i przy ro dy są człon -
ko wie To wa rzy stwa ta cy jak: Alek san dra Pasz kow ska,
dr Ja ni na Do mska, czy ś. p. Pa weł Le lo nek, ale też
oso by spo za na sze go re gio nu. Na przy kład Prze my -
sław Na dol ski z By to mia zba dał hi sto rię dzwo nów
ko ściel nych Zie mi Nie mo dliń skiej, a bi blio fil Ro man
Sę kow ski przy bli żył nam dzie je tu tej szych ro dów szla -
chec kich.

PN: Ilu Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re -
gio nal ne li czy człon ków? Czy każ dy mo że
dzia łać w NTR? 

Le sław Ja nic ki: Do NTR na le ży 38 osób. Są
to lu dzie róż nych za wo dów i w róż nym stop niu za an -
ga żo wa ni w na szą dzia łal ność. Nie któ rzy są praw dzi -
wy mi fi la ra mi To wa rzy stwa: Alek san dra Pasz kow -
ska, Hen ryk Gał kow ski, Woj ciech Ska łu ba, Mi ro sła wa
i Bog dan Dziat ko wia ko wie, Ja ni na Do mska, Woj -
ciech Pasz kow ski, Sta ni sła wa Bo rzem ska, Ed mund
Bo rzem ski, He le na Woj ta sik, Ma ria i Pa weł Ko twi co -
wie, Horst Ham pel… Człon kiem mo że zo stać każ dy
po wy peł nie niu de kla ra cji, w któ rej jest, mię dzy in ny -
mi, zo bo wią za nie do pła ce nia mie sięcz nej skład ki
(wy no si ona trzy zło te) oraz re ko men da cja dwóch
człon ków To wa rzy stwa. Współ pra cu ją z na mi rów -
nież oso by spo za NTR, cza sem bar dzo ak tyw nie.
Ko rzy sta jąc z oka zji, chcę szcze gól nie po dzię ko wać
pra cow ni kom Nad le śnic twa Tu ło wi ce oraz Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

PN: Ja kie są Pań stwa pla ny na przy -
szłość? Czy mo że my spo dzie wać się no -
wych pro jek tów, ksią żek, spo tkań? 

Le sław Ja nic ki: Na za koń cze nie wspo mnia -
ne go już cy klu od czy tów pn. „Hi sto ria Lo kal na” za -
mie rza my opra co wać i wy dać pu bli ka cję, któ ra bę -
dzie zwień cze niem te go pro jek tu. Przed so bą ma my
jesz cze dwa od czy ty w tym ro ku. Oprócz te go na dal
za mie rza my or ga ni zo wać sta łe przed się wzię cia, czy -
li ma jów kę (z oka zji uchwa le nia Kon sty tu cją 3 Ma ja),
Nie dzie lę w Lip nie, rajd ro we ro wy, Marsz Nie pod le -
gło ści. Za chę ca my wszyst kich do udzia łu. Za pra sza -
my ser decz nie. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Z prze wod ni czą cym Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go
Le sła wem Ja nic kim roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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1 paź dzier ni ka br. zo sta ła roz strzy gnię -
ta VIII edy cja Mię dzy na ro do we go Kon kur -
su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „KAR PIK 2010”.
Na te go rocz ny kon kurs wpły nę ło pięć set
prac z czter dzie stu pięciu kra jów świa ta,
wy ko na nych przez dwu stu dzie więć dzie -
się ciu ry sow ni ków.

Im pre za or ga ni zo wa na przez Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie roz ra sta się z ro ku na rok. W chwi li
obec nej, je śli cho dzi o ilość prac, któ re na pły wa ją
na kon kurs, im pre za za li cza na jest do jed nych z naj -
waż niej szych w Pol sce po „Sa ty ry ko nie” w Le gni cy
i kon kur sie or ga ni zo wa nym w Zie lo nej Gó rze. 

Ju ry pod prze wod nic twem zna ne go pol skie go
ry sow ni ka i ju ro ra wie lu kon kur sów mię dzy na ro -
do wych Mi ro sła wa Haj no sa na gro dę Grand Prix
przy zna ło re pre zen tant ce Re pu bli ki Cze skiej Iva nie
Va loc ka. 

Pra ce kon kur so we za chwy ca ły cie ka wy mi for -
ma mi i tech ni ka mi pla stycz ny mi, za ska ki wa ły no wa -
tor skie po my sły. W kon kur sie wzię li udział ry sow ni cy
z tak od le głych kra jów jak Ekwa dor, Chi ny, Iran, In -
do ne zja, Bir ma, Izra el.

W wiel kim fi na le zna la zło się osiem na ście prac,
z któ rych wy bra no jesz cze trzy, któ re na gro dzo no.
Trzy na gro dy rów no rzęd ne tra fi ły do ry sow ni ków
z Pol ski. Otrzy ma li je: Bar tło miej Bel niak z Gor lic, Pa -
weł Ku czyń ski z Po lic oraz An drzej Kraw czak z Kra -
ko wa. Wy róż nie nia ho no ro we w po sta ci dy plo mu
przy pa dły dzie wię ciu Po la kom, dwóm Ukra iń com,
Buł ga ro wi oraz Bry tyj czy ko wi i Ame ry ka ni no wi. 

W pra cach ju ry bra li udział rów nież Ja cek Frąc -
kie wicz, Mi chał Gra czyk, Ka ta rzy na Pa szu la – Gryf,
Mał go rza ta Bie droń i Woj ciech Kwie ciń ski. Ju ro rzy
roz strzy gnę li rów nież kon kurs dla naj młod szych „Ma -
ły Kar pik”. Grand Prix zdo by ła jed no gło śnie Mar ty -
na Nie spor, któ ra wy ko na ła tech ni ką kle jon ki bar dzo
doj rza łą pra cę o prze pięk nej kom po zy cji i wspa nia -
łej ko lo ry sty ce. W ka te go riach klas 0-4 głów ną na -
gro dę zdo był Krzysz tof Cho da niec ki – uczeń SP 1
w Nie mo dli nie, a w ka te go rii klas 5-6 Jo an na Cen dal
ze szko ły w Ro gach. 

Choć wer dykt już zna my, to je dy nie po czą tek ob -
cho dów „Świę ta Kar pia” – fi nał pro jek tu re ali zo wa ne -
go przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie zbli ża się
wiel ki mi kro ka mi. Już 6 li sto pa da, o godz. 17.00, pod -
czas uro czy stej ga li wrę czo ne zo sta ną na gro dy lau re -
atom kon kur su „Kar pik”, roz strzy gnię ty zo sta nie „Pol -
sko –Cze ski Kon kurs Ku li nar ny na Po tra wę z Ryb”,
od sło nię te zo sta ną ko le je ta bla na „Ścia nie Sa ty ry ków”
– w tym ro ku swo je ob raz ki od sło nią Ja ro sław Woj ta -
siń ski, Da rek Pie trzak oraz opol ski ry sow nik Piotr Opał -
ka, a wszyst kich przy by łych go ści za ba wiać bę dzie ka -
ba ret „For ma cja Cha te let”. 

Jak co ro ku bę dzie moż na po dzi wiać plon te go -
rocz ne go „Kar pi ka” – czy li naj cie kaw sze ob raz ki sa -
ty rycz ne wy bra ne do wy sta wy po kon kur so wej, a tak -
że de gu sto wać na sze go lo kal ne go kar pia, któ re go
fun da to rem jest Go spo dar stwo Ry bac kie w Nie mo -
dli nie.

Już dziś za pra sza my wszyst kich miesz kań ców
Gmi ny Nie mo dlin na wiel ką „kar pi ko wą ga lę” i wy -
stęp „For ma cji Cha te let”– WSTĘP WOL NY! 

Mi chał Gra czyk

Po ni żej po da je my wszyst kich na gro dzo nych
w VIII edy cji „Kar pi ka”:

Wy ni ki Kon kur su „Kar pik 2010”

GRAND PRIX – Iva na VA LOC KA /Cze chy/
Trzy na gro dy rów no rzęd ne: Bar tło miej Bel -

niak /Pol ska/, Pa weł Ku czyń ski /Pol ska/, An drzej
Kraw czak /Pol ska/. 

Wy róż nie nia Ho no ro we – Dy plo my:

To masz Piąt kow ski /Pol ska/, Mar cin Bon da ro wicz
/Pol ska/, Zyg munt Za rad kie wicz /Pol ska/, My ko la
Dmi truch /Ukra ina/, Ross Thom son /Wiel ka Bry ta -
nia/, Olek siy Ku sto vsky /Ukra ina/, Woj ciech Gdow ski
/Pol ska/, Tso cho Pe ev /Buł ga ria/, Hu ey Nguy en huu
/USA/, Sła wo mir Łu czyń ski /Pol ska/, To masz Wo ło szyn
/ Pol ska/, Mag da le na Wo sik /Pol ska/, Mie czy sław
Pod gór ski /Pol ska/, Grze gorz Myć ka /Pol ska/.

Wy ni ki Kon kur su „Ma ły Kar pik”

GRAND PRIX „Ma łe go Kar pi ka”: 
Mar ty na Nie spor / SP1 Nie mo dlin
Ka te go ria klas 0-4
1. Krzysz tof Cho da niec ki / SP 1 Nie mo dlin
2. Ju lia Bo ro wicz / SP Gra bin
3. Bar tosz Mro żek / SP 1 Nie mo dlin
Ka te go ria klas 5-6
1. Jo an na Cen dal / SP Ro gi
2. Ewe li na Szwa la / SP Gra bin
3. Mag da le na Ko ne fał / SP 1 Nie mo dlin
Dy plo my Ho no ro we: An na Ko szyk /SP Prze -

chód/, Aga ta Dul ska /SP 1 Nie mo dlin/, Zo fia Ro ga -
la /SP 1 Nie mo dlin/, Mi łosz Cym ba ła /SP 1 Nie mo -
dlin/, Iza be la Du da /SP 1 Nie mo dlin/, Han na
Wę grow ska /SP 1 Nie mo dlin/, Łu kasz Ka pu ściń ski
/SP 1 Nie mo dlin/.

Wy róż nie nia Fir my „Or na ment” Ny sa:
Ma te usz Ka pu ściń ski /SP 2 Nie mo dlin/, Agniesz -

ka Szwa la /SP Gra bin/, Ma ja Mar ty no wicz /SP 1 Nie -
mo dlin/.

Kar pik po pły nie do Czech
Obrady jury. Od lewej: Katarzyna Paszula-Gryf, Wojciech

Kwieciński, Małgorzata Biedroń, Jacek Frąckiewicz,
Michał Graczyk, Mirosław Hajnos



PN: Ja ki był po ziom prac kon kur so wych
na de sła nych na te go rocz ne go „Kar pi ka”?

Mi ro sław Haj nos: W tym ro ku po ziom kon -
kur su był bar dzo wy so ki i wy rów na ny. Trud no by ło wy -
brać ry sun ki do ści słe go fi na łu. Roz pię tość punk to wa
mię dzy po szcze gól ny mi pra ca mi by ła bar dzo ma ła. 

PN: Mie li Pań stwo trud ny wy bór – ry -
sun ków by ło pra wie pięć set z czter dzie stu
pięciu kra jów świa ta. Na co zwra ca li Pań -
stwo uwa gę wy bie ra jąc tę jed ną – naj lep -
szą?

Mi ro sław Haj nos: W ry sun ku sa ty rycz nym
przede wszyst kim li czy się do bry, „nie ogra ny” po -
mysł, póź niej wy ko na nie. Po mysł jest naj waż niej szy,
na to zwra ca łem szcze gól ną uwa gę. 

PN: W ju ry kon kur su za sia da ło sześć
osób – jak uda ło Wam się dojść do po ro zu -
mie nia, je śli cho dzi o wy bra nie ry sun ków,
któ re naj bar dziej za słu gi wa ły na na gro dy?

Mi ro sław Haj nos: Wy bór naj lep szych od by -
wał się na za sa dzie eli mi na cji. Na po cząt ku od pa da -
ją pra ce, któ re są sła be, ama tor skie al bo ta kie, któ -
rych te ma ty są po wtó rze nia mi z po przed nich lat.
Na koń cu zo sta ją te naj bar dziej ory gi nal ne, naj lep -
sze. Jed nak nie któ re te ma ty prac się po wie la ją, kon -

kurs ten ma cha rak ter otwar ty – star tu ją za wo dow -
cy i ama to rzy – ra czej oczy wi stym jest, że pro fe sjo -
na li sta nie bę dzie po wta rzał te ma tów i ma więk sze
szan se. Ale nie prze kre śla my ni ko go, czę sto ama to -
rzy po tra fią za bły snąć czymś no wym. 

PN: Grand Prix VIII Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar -
pik 2010” zdo by ła pra ca Iva ny Va loc kiej
z Czech. Czym ta pra ca wy róż nia ła się spo -
śród po zo sta łych?

Mi ro sław Haj nos: Wy róż nia ją świe żość
po my słu, au tor ka po szła w stro nę po ezji, głęb sze -
go sen su, za cho wu jąc przy tym sa ty rycz ny cha rak -
ter. Ry su nek przed sta wia Sy ren kę – pół ko bie tę –
pół ry bę, jest mo tyw wo dy – sa dzaw ki, do te go

pra ca jest do brze wy ko na na, jest bar dzo ma lar -
ska. To wszyst ko – czy li po mysł i wy ko na nie da ło
efekt w po sta ci wy gra nej. 

PN: Pro szę krót ko opo wie dzieć o po zo -
sta łych na gro dzo nych pra cach...

Mi ro sław Haj nos: Tak się skła da, że wśród
na gro dzo nych osób są sa mi pro fe sjo na li ści, dla któ -
rych ry so wa nie, bra nie udzia łu w kon kur sach, jest to
chleb po wsze dni. Są to ry sun ki sa ty rycz ne, bar dzo
do brze zro bio ne od stro ny tech nicz nej i po my sło wo -
ści. Za sko czeń nie by ło. Tak na praw dę trud no jest się
prze bić ama to ro wi, cho ciaż po ja wi ło się jed no na zwi -
sko – Grze go rza Myć ki - jest to chło pak, któ rzy ro ku -

je do brze na przy szłość, wśród ry sow ni ków w więk -
szo ści po nad czter dzie sto let nich. Aku rat on i je go
pra ce się wy róż nia ją. 

PN: Czy pra ce z da le kich kra jów – Ira nu,
Chin, Ame ry ki Po łu dnio wej róż nią się od ry -
sun ków pol skich, eu ro pej skich? Czy wi dać
w nich spe cy fi kę da ne go kra ju, re gio nu
świa ta? 

Mi ro sław Haj nos: Czło wiek za czął się po ro -
zu mie wać ze so bą za po mo cą wła śnie ry sun ku – pik -
to gra mu. Ry su nek sa ty rycz ny jest for mą ta kie go pik -
to gra mu, jest uni wer sal ny, zro zu mia ły na ca łym
świe cie. My śle nie ludz kie czę sto opar te jest na sche -
ma tach. Nie ma róż ni cy, czy są to Chi ny, Iran, czy
Bra zy lia. Gdy by był to kon kurs na ry su nek po li tycz ny,
wów czas te róż ni ce by ły by bar dziej za uwa żal ne –
przede wszyst kim w spo so bie my śle nia, w po strze -
ga niu róż nych rze czy.

PN: Za na mi już ósma edy cja kon kur su
„kar pi ko we go”. Jak Pan my śli – czy nie za -
brak nie lu dziom we ny i te ma tów do ko lej -
nych kon kur sów? 

Mi ro sław Haj nos: Lu dzie są na ty le twór czy,
że po my sły na pew no się nie skoń czą. Ta gru pa ry -
sun ków, któ re są po wtó rze nia mi, za wsze bę dą, ale
za każ dym ra zem też ho ry zont no wych po my słów
się po sze rza. Po ja wia ją się cią gle no we spoj rze nia
na te mat ryb. Mo że na po cząt ku, gdy był to kon kurs
lo kal ny, lu dzie sku pi li się wy łącz nie na kar piu –
na tra dy cji świą tecz nej, na to miast póź niej kon kurs
ten stał się mię dzy na ro do wy. Obec nie jest to kon -
kurs o ry bach, węd kar stwie, o ry ba kach, ry bo łów -
stwie, o ochro nie śro do wi ska, o sek sie – wa chlarz te -
ma tów jest sze ro ki, a wszyst kie te wąt ki łą czy te mat
głów ny, ja kim jest ry ba. 

PN: Jak Pan oce nia ideę or ga ni zo wa nia
Mię dzy na ro do we go Kon kur su Sa ty rycz ne -
go „Kar pik” w Nie mo dli nie – stał się on
chy ba już waż nym punk tem na ma pie świa -
ta, je śli cho dzi o kon kur sy te go ty pu – dla -
cze go war to go or ga ni zo wać i brać w nim
udział?

Mi ro sław Haj nos: Jest to bar dzo do bra pro -
mo cja mia sta. Kosz ta, któ re po no szą or ga ni za to rzy,
są sto sun ko wo ma łe, a mar ka Nie mo dli na, ja ko mia -
sta, któ re sły nie z kar pia, już jest. Re kla ma „Świę ta
Kar pia” – roz głos w me diach, wy da wa nie pięk ne go
ka ta lo gu, któ ry mo że tra fić do naj bar dziej od le głe go
za kąt ka świa ta – to wszyst ko sta no wi o si le te go kon -
kur su i sa me go Nie mo dli na. Mo że war to po my śleć
o więk szej re kla mie mia sta, np. wła śnie na stro nach
ta kie go ka ta lo gu, nie wy klu czo ne, że zo ba czy ją ja kiś
przed się bior ca, któ ry za in te re su je się Wa szą miej sco -
wo ścią... Po rów nu jąc na kła dy i uzy ski wa ne efek ty, or -
ga ni zo wa nie te go ty pu im pre zy w Nie mo dli nie na -
praw dę się kal ku lu je. 

Na tle in nych kon kur sów te go ty pu, ten nie mo -
dliń ski wy róż nia się kli ma tem, swoj sko ścią. Są miej -
sca, do któ rych lu bi się przy jeż dżać – ta ki jest wła śnie
Nie mo dlin – ze swo im „Kar piem”. Jest to bar dzo faj -
na im pre za, faj ni lu dzie przy jeż dża ją, jest zna ny
wszyst kim or ga ni za tor, któ ry fir mu je ją swo im na zwi -
skiem, to się wszyst ko ze so bą łą czy. W ma łych mia -
stecz kach jest zde cy do wa nie lep sza at mos fe ra niż,
na przy kład, w War sza wie. Tu taj jest to wy da rze nie,
a w War sza wie jest jed no z wie lu. Nie mo dlin ży je
„Kar piem” – wszy scy, któ rzy są zwią za ni z kul tu rą an -
ga żu ją się w to świę to, przy cho dzą, za pra sza ją go -
ści. To wpły wa na wy jąt ko wość te go miej sca.
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Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia
udziału w „Polsko - Czeskim Konkursie Kulinarnym na
Potrawę z Ryb”

Regulamin „Polsko – Czeskiego Konkursu Kulinarnego na
Potrawę z Ryb”

1. Cele i zadania konkursu:
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych  potrawach z ryb

w Polsce i Czechach.
2. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału do dn. 23 października

(nr tel. 77460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb w dniu 6 listopada 2010 roku do godz.
16:00 na adres: 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin
3. Ocena:
Oceny dokona jury  powołane przez organizatora Konkursu.
4. Kryteria oceny:

- oryginalność
- smak potrawy
- związek z danym regionem

W programie:
• Gala wręczenia nagród Laureatom Konkursu

„Karpik”
• Rozstrzygnięcie „Polsko-Czeskiego Konkursu

Kulinarnego na Potrawę z Ryb”
• Wernisaż wystawy prac konkursowych
• Odsłonięcie pamiątkowych tablic na „Ścianie

Satyryków”
• Degustacja karpia
• Występ Formacji Chatelet.

WSTĘP WOLNY – zapraszamy!

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na „Święto Karpia”, które
odbędzie się 6 listopada br., o godz.17:00 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Niemodlinie. 

Nie mo dlin ży je „Kar piem”Mi ro sław Haj nos – pol ski gra fik, ma larz,
ilu stra tor, twór ca ry sun ków sa ty rycz nych,
prze wod ni czą cy ju ry VIII Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik” w Nie mo dli nie.



Nasze pierwszaki 19

I A

I B

I C

Wychowawczyni – p. Aleksandra Hajtałowicz
Uczniowie:
1. Natalia Adamowicz
2. Szymon Baranowski
3. Wiktor Chachoń 
4. Jakub Filak
5. Aleksandra Gajda
6. Ewa Gatak
7. Damian Kaczorowski
8. Marcel Kiołtyka
9. Karolina Knosala
10. Maciej Kochman
11. Bartosz Kubów
12. Klaudia Litwin
13. Emilia Łukawska
14. Patryk Łuszczek
15. Oliwia Michalczuk
16. Wiktoria Olecha
17. Martyna Raczycka
18. Szymon Sarna
19. Brajan Szymański
20. Wiktoria Tylicka
21. Tomasz Witek

Wychowawczyni – p. Barbara Kołodyńska
Uczniowie:
1. Filip Badeja
2. Marta Bernacka
3. Jakub Błaszczyk
4. Karol Brykowski
5. Ines Duda
6. Daria Dziura
7. Patrycja Górska
8. Oliwia Gut
9. Damian Hatala
10. Maja Hrycaj
11. Konrad Kasperski
12. Cezary Konowaluk
13. Julia Kownacka
14. Weronika Kyć
15. Kamil Lepianka
16. Natalia Łaszewska
17. Maja Martynowicz
18. Małgorzata Matuszek
19. Przemysław Nowak
20. Wioletta Paszcza
21. Julia Radecka
22. Tomasz Sokół
23. Alicja Stawińska
24. Wiktoria Trzcińska
25. Oskar Woźniak

Wychowawczyni – p. Bożena Słodkowska
Uczniowie:
1. Marcel Biela
2. Natalia Brzezina
3. Julia Chwałek
4. Natalia Fornalik
5. Wojciech Kieloch
6. Wiktoria Kobiela
7. Konrad Kozakiewicz
8. Bartosz Kućak
9. Kamil Kutyra
10. Monika Miller
11. Paulina Miller
12. Zofia Rogala
13. Roksana Rudnik
14. Jakub Sapeta
15. Aleks Stadnik
16. Julia Urzędowska
17. Oliwia Wasilewska
18. Patryk Żelazny
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